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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ КАК
ОБЪЕКТА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
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V. Stepanov,
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CLASSIFICATION OF FOREST RESOURCES AS OBJECT OF EKOLOGO-EKONOMIC
ESTIMATION

Теоретически обоснована экономическая сущность леса как объекта эколого-экономической оценки и его
компонентов, что позволит определить направления эффективного использования лесных ресурсов, повысить
их защитные функции и, как результат, приведет к экологическим, социальным и экономическим преимуще-
ствам.

The theoretical ground of economic essence of the forest is considered as an object of ecological and economical
estimation. It will allow to ground the variants of the effective use of forest resources, promote their protective
functions, that carries ecological, social and economic advantages.

Ключевые слова: лесные ресурсы, стоимостная оценка лесов, лесной биогеоценоз, природ-
ные ресурсы, эколого-экономическая оценка.

Key words: forest resources, cost estimation of the forests, forest geobiocenosis, natural resources,
ekologo-ekonomichna estimation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Эколого-экономическая оценка лесных ре-

сурсов предусматривает, прежде всего, изуче-
ние экономического понятия о лесе и опреде-
ление составных лесных ресурсов, которые
выступают объектами оценки. Сформулиро-
ванное учеными понятия о лесе как экономи-
ческом явлении и элементе экономической сфе-
ры основывается на включении леса в процес-
сы общественного производства материальных
благ и их распределения, материализации в нем
общественных производственных отношений
людей. Специалисты лесной сферы склоняют-
ся к тому, что хозяйственно неосвоенный лес,
но с упорядоченной территорией, даже в виде

кварталов, уже является явлением экономичес-
ким, то есть включенным в сферу материаль-
ного производства [1; 2; 3]. Лес становится фак-
тором экономическим лишь тогда, когда воз-
никают и функционируют экономические от-
ношения людей и провозглашенное право соб-
ственности на лес начинает реально осуществ-
ляться. То есть, правовые отношения, основан-
ные на экономических, возникают при условии
хозяйственного использования леса. Тогда лес
из фактора естественного превращается в фак-
тор экономический.

Стоимостная оценка лесов имеет под собой
реальные экономические основы. Лес, как
предмет труда, владеет определенными харак-
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теристиками качества и расположения, явля-
ется потенциальным носителем дифференци-
рованного дохода при реализации продукции
или предоставлении услуг. Объектом оценки
выступают не земля или лес как виды природ-
ных ресурсов, а их свойства удовлетворять че-
ловеческие потребности [3; 4].

Лесные ресурсы исполняют роль сырьевых
запасов древесных лесоматериалов (запасы
леса на корню), важного средства производства
лесного хозяйства (лесоземельное угодье), эле-
мента биосферы и охраны природы (лесная
экосистема). В экономическом аспекте лесные
ресурсы включают как лес на корню (древо-
стан), так и лесные земли вместе взятые, кото-
рые выступают в роли главного средства про-
изводства в лесном хозяйстве. Особенностью
лесных ресурсов является то, что любой учас-
ток леса одновременно исполняет роль сырье-
вого ресурса, средства производства и экосис-
темы [5]. Разница лишь в преимуществе той или
другой функции на данном участке.

Естественная среда и вся совокупность при-
родных ресурсов, которые входят в нее (зем-
ля-почва, лес, вода, животный мир), в сочета-
нии с естественными условиями (атмосфера,
свет, тепло и т.п.), есть объективной и необхо-
димой предпосылкой процесса воссоздания
лесных ресурсов. Роль естественных процессов
в жизни леса настолько важна, что при нали-
чии естественных источников обсеменения или
поросли, лесовосстановление и последующий
рост леса могут происходить без участия чело-
века. Способность леса к самовосстановлению
иногда рассматривается как специфическая
особенность лесного хозяйства, что не совсем
верно, так как лесохозяйственное производ-
ство нельзя отождествлять с естественными
особенностями леса как воспроизводительно-
го природного ресурса [5].

Воссоздание лесных ресурсов возможно
лишь при наличии двух процессов: лесовыра-
щивания — создание и сохранение определен-
ного продуцирующего древесного запаса на
корню и рубки леса — исключение из процесса
выращивания лесонасаждений, уменьшивших
свою производительность. Эти две стороны
единственного процесса воссоздания лесных
ресурсов противоречивые, поскольку увеличе-
ние лесопользования одновременно обуслов-
лено уменьшением продуцируемого запаса, и
наоборот.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Лесоводственное понятия о лесе достаточ-

но обосновано, в первую очередь, в работах

Г.Ф. Морозова, В.М. Сукачева [7; 8], где пред-
метом разработки учения о лесе были законо-
мерности органического единства деревоста-
на, почвы и других компонентов леса (биоге-
оценоза). Под лесным биогеоценозом В.М.
Сукачев понимает [8] любой участок леса, од-
нородный за составом, структурой, свойства-
ми составляющих его компонентов, взаимоот-
ношениями между ними, то есть участок леса
однородный за живыми (растительным, грун-
тово-гидрологическими условиями) компо-
нентами природы, связаными между собой
обменом веществ и энергии. Проведенный ана-
лиз научных подходов относительно опреде-
ления сущности лесоводственно-экономичес-
кого понятия о лесе как-то расширяет содер-
жание этого понятия, что дает возможность
более обоснованно подходить к выбору объек-
та оценки и определении экономической цен-
ности лесных ресурсов.

ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ
Расширить теоретическое понятие о лесе

как экономическом явлении и разработать мат-
рицу составных лесных ресурсов, которые вы-
ступают объектами их эколого-экономической
оценки.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Суть учения о лесе (биогеоценоз) указан-
ных выше ученых сводится к понятию о лесе
как о форме растительности и заключается в
раскрытии органического единства живых и
неживых составных компонентов леса, в ко-
тором ведущим активным началом являются
живые вещества, а лес является составным
элементом биосферы и постоянно взаимодей-
ствует с окружающей средой. Каждый тип
биогеоценоза имеет свой особенный баланс
световой и тепловой энергии, органического
и неорганического вещества. Из всех состав-
ных компонентов лесного биогеоценоза по-
чва, почвообразующая и материнская горная
порода, вода и атмосфера, являются первич-
ным материалом, а растения, животные и мик-
роорганизмы — трансформаторами обмена
веществ и энергии, результатом взаимодей-
ствия разных компонентов биогеоценоза, а
показателем интенсивности биогеоценотичес-
кого процесса в каждом биогеоценозе явля-
ется образование биомассы. Биологическая
масса — это количество вещества, которое
накапливается в биоценозе (совокупность ра-
стений и животных) или биосфере на любой
момент времени и выражается в единицах сы-
рой или сухой массы, иногда в единицах энер-
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гетического еквивалента (в калориях) на еди-
ницу поверхности или объема (в биосфере ра-
стительная масса составляет 99% и только 1%
приходится на животных) [9].

Следовательно, лес (лесной биогеоценоз) —
один из основных типов растительного покро-
ва, что объединяет растительные группы (фи-
тоценоз), господствующий ярус, который об-
разуют деревья на более или менее значитель-
ных территориях. Растения, которые образу-
ют лес, находятся во взаимодействии между
собой, с многоклеточными животными, микро-
организмами и с атмосферой.

Лесоводственный аспект учения о лесе име-
ет научное значение для экономики лесного
хозяйства, поскольку лесоводственные и эко-
номические представления о лесе должны быть
однопредметными и раскрывать разные сторо-
ны одного и того же реально существующего в
природе объекта — леса.

Способность лесных земель, других ре-
сурсов леса удовлетворять потребности че-
ловека определило то обстоятельство, что
они еще в начальный период развития чело-
веческого общества стали сферой материаль-
ного производства. Необходимость удовлет-
ворения потребностей человека в древесине
и других продуктах леса привела к выделе-
нию особенной сферы приложения челове-
ческого труда, названного впоследствии лес-
ным хазяйством.

Сущность эколого-экономической оценки
лесных ресурсов следует рассматривать из
трактовки понятия "оценка". Она являет собой
категорию проблемы ценности [3]. Ценность
отображает реальные взаимоотношения чело-
века с явлениями окружающей среды и не дол-
жна отождествляться с самим объектом, а дол-
жна отображать значение объекта через его
свойства удовлетворять потребности обще-
ства. При этом потребности людей выступают
как субъективний фактор ценности, а объек-
тивний фактор ценности определяют за реаль-
ными свойствами объекта оценки как носите-
ля ценности.

Следовательно, при оценке объекта (пред-
мета) согласно законам диалектики взаимодей-
ствуют объективная и субъективная стороны
ценности. Поскольку ценность определяется
двойной зависимостью, ее нельзя приписывать
данному объекту (предмету), который высту-
пает в качестве носителя ценности, ведь она не
является естественным свойством объекта,
хотя и связана с ним как носителем ценности.
Только в акте практического взаимодействия
субъекта, наделенного потребностью, и объек-

та, наделенного определенными свойствами,
последний приобретает ценность для первого
[10].

Исходя из вышеизложенного, оценка лес-
ных ресурсов должна осуществляться через
оценку их влияния на результаты обществен-
ного производства. Полезные свойства лесов
делают их оцениваемыми экономическими ре-
сурсами. Однако недоступные лесные ресурсы,
очень отдаленные или такого низкого качества,
что не имеют спроса и не используются с лю-
бой экономической целью, не являются эконо-
мическими, оставаясь природными ресурсами.
Однако значительное большинство лесов мо-
гут быть использованы для получения одного
или больше видов продукции и услуг. При этом
объектом оценки будут выступать свойства
лесных ресурсов удовлетворять потребности
общества.

Лесные земли и деревостаны является эко-
номическими ресурсами, если они использу-
ются при производстве других ресурсов, про-
дуктов или в предоставлении услуг. Кроме
этого, лесные ресурсы, которые используют-
ся с определенной экономической целью, яв-
ляются составной частью общих производ-
ственных ресурсов. Понятие производствен-
ных ресурсов, относительно леса, являет со-
бой экономически оцениваемую часть общего
физического запаса лесов [6]. Лесные ресур-
сы относятся к одной из двух категорий про-
изводственных ресурсов. К первой категории
принадлежат лесные земли, которые диффе-
ренцируются за производительностью, кото-
рая допускает образование ренты на лучших
участках в сравнении с худшими. При этом
лесные земли характеризуются как средство
производства, а леса на корню, которые рас-
тут на лесных землях, подпадают под катего-
рию капитала и оцениваются, преимуществен-
но, через стоимость конечных товаров и услуг,
которые могут быть получены в результате
лесопользования [6].

В создании основного ресурса леса — дре-
весного запаса — принимает участие не толь-
ко вложенный труд, но и природа. Матери-
альным результатом естественных и произ-
водственных сил, которые действуют на лес-
ной биогеоценоз, является текущий прирост
органического вещества (древесины, органи-
ческой массы объектов побочных пользова-
ний, фауны и др.), который остается состав-
ной частью биогеоценоза и потому не может
принимать форму товарной продукции. Лес
как биогеоценоз или комплекс "древостан-
почва" в процессе лесохозяйственной дея-
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тельности существенно не изменяется (вклю-
чая и почву), а лишь хранится, и, преимуще-
ственно, улучшается. Лесной биогеоценоз
также не изнашивается в процессе лесополь-
зования и потому затраты на лесовыращива-
ния должны относиться на древесину в про-
цессе ее заготовки и реализации как на мате-
риальное воплощение труда и носителя сто-
имости [3].

При экономической оценке лесных ресур-
сов необходимо учитывать весь эффект от ис-
пользования обществом разнообразной про-
дукции и полезностей, которыми владеет лес.
Такая оценка возможна, если рассматривать
лес как совокупность ресурсов и свойств, ис-
пользование которых обеспечивает получение
такого эффекта. При этом целесообразно оп-
ределить реальную и потенциальную ценность
каждого из составных элементов лесных ресур-
сов.

Результаты экономической оценки лесных
ресурсов необходимы для:

— ведение Государственного лесного када-
стра;

— учета лесов в составе национального бо-
гатства страны;

— выбора оптимального варианта отчужде-
ния лесных земель;

— обоснования целесообразности транс-
формации лесных угодий в сельскохозяйствен-
ные и наоборот;

— расчета размеров платежей за пользо-
вание лесными ресурсами и арендной пла-
ты;

— определения экономической эффектив-
ности мероприятий по совершенствованию ле-
сопользования и воссозданию лесных ресур-
сов;

— расчета размеров вреда, причиненного
лесному хозяйству стихийными бедствиями и
антропогенными действиями;

— обобщенного анализа хозяйственной
деятельности лесохозяйственных предприя-
тий.

В зависимости от вышеприведенных целей,
объектами оценки лесных ресурсов могут быть:

— лес как вид земельного угодья и объект
многоцелевого пользования;

— земля как главное средство производства
в лесохозяйственной деятельности;

— древостан, который являет собой пред-
мет и продукт труда;

Рис. 1. Составляющие леса и его полезные функции как объекты экономической оценки
лесных ресурсов



7
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2014

— ресурсы побочного и прижизненного
пользования лесом.

Как видно из схемы (рис. 1), объектом оцен-
ки выступают отдельные элементы лесных ре-
сурсов, которые в совокупности дают комплек-
сную оценку, выражающую экономический
эффект многоцелевого их использования. Сле-
дует отметить, что указанная системно-пара-
метрическая классификация лесных ресурсов
страны (региона) представлена в контексте си-
стемообразующей триады категорий "вещь",
"свойства" и "отношения".

При оценке ресурсов побочного пользова-
ния в состав их относят: сенокошение; выпас
скота; постоянное и временное сельскохозяй-
ственное пользование; использование орехоп-
лодных и плодово-ягодных дикорастущих на-
саждений; сбор грибов, плодов хмеля, мха, лес-
ной подстилки, врачебного и технического сы-
рья; заготовку камыша и другой травяной рас-
тительности. В лесу также заготовляют древес-
ные соки, живицу, которые относятся к ресур-
сам подсочного промысла. Заготовка веточно-
го корма, луба, лыка, бересты, дубильной коры,
новогодних елок, корчевания пней и тому по-
добное составляет сырье древесного проис-
хождения. Добыча торфа, песка, глины, слан-
цев, гранита, гальки, гравия, мела, минеральных
вод и тому подобное относится к ресурсам ми-
нерального происхождения.

Однако этот перечень составных лесных ре-
сурсов не исчерпывает все разнообразие полез-
ностей, какие выявляются в процессе обще-
ственного развития. Увеличение использова-
ния лесных сырьевых ресурсов и растущая зна-
чимость социальных и защитных функций ле-
сов еще больше повышают роль лесных ресур-
сов в экономике страны.

ВЫВОДЫ
Раскрыта экономическая природа лесных

ресурсов и определены их основные составля-
ющие в контексте системообразующей триады
категорий "вещь", "свойства" и "отношения"
как объекты эколого-экономической оценки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне функціонування фінансового

ринку забезпечує перерозподіл інвестиційних
ресурсів і їх концентрацію в найбільш перспек-
тивних галузях, та є своєрідним відображенням
масштабів економічного розвитку окремих
країн. Але формування успішного та прозоро-
го фінансового ринку є неможливим без ефек-
тивно діючих органів регулювання та контро-
лю, запровадження суворих законодавчих
норм та дієвих механізмів захисту прав інвес-
торів та компенсації втрат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню теоретико-методологічних та
практичних аспектів функціонування системи
гарантування прав інвесторів в Україні та світі
присвячена значна кількість наукових праць,
серед авторів яких слід відзначити: Алексеєн-
ко М., Версаль Н., Волосович С., Єрьоменко І.,
Козьменко С., Огієнко В. та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на значну кількість досліджень
особливостей системи гарантування прав інве-
сторів в Україні та частково у світі, не виріше-
ною залишається проблема обгрунтування на-
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прямів її удосконалення з урахуванням поши-
рення системи "bail-in".

МЕТА СТАТТІ
Головною метою статті є дослідження особ-

ливостей функціонування системи гарантуван-
ня прав інвесторів у світі та ідентифікація про-
блем, пов'язаних з її розвитком.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У 1983 році була заснована Міжнародна

організація комісій з цінних паперів (Inter-
national Organization of Securities Commissions,
IOSCO), яка об'єднала державних регуляторів.
У 1998 році IOSCO прийняла комплекс Цілей
та принципів регулювання ринку цінних паперів
(IOSCO Principles), що стало міжнародним ор-
ієнтиром для всіх регулюючих органів. На сьо-
годнішній день організація контролює при-
близно 95% ринків цінних паперів, а її членами
є 120 регуляторів та 80 учасників ринку (фон-
дові біржі, фінансові регіональні та міжнародні
організації).

У ЄС захист інвесторів на ринках цінних па-
перів забезпечується Директивою "Про ринки
фінансових інструментів" (Markets in Financial
Instruments Directive, MiFID), яка була прийня-
та у 2004 році та набула чинності у 2007 р. Ди-
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ректива регулює проведення операцій з фінан-
совими інструментами, а її правила спрямовані
на забезпечення захисту інвесторів та спожи-
вачів фінансових послуг. Положення щодо за-
хисту інвесторів містяться у 2 Розділі 2 Глави та
включають статті щодо зобов'язань з дотриман-
ня правил ведення бізнесу при наданні інвести-
ційних послуг клієнтам, зобов'язань виконання
наказів на найбільш вигідних для клієнта умо-
вах, правила виконання клієнтських наказів
тощо. Розділ 3 Глави 2 присвячений прозорості
та цілісності ринку.

Вже готова оновлена версія Директиви —
MiFID II, що закріплює заходи, розроблені у
відповідь на фінансову кризу, які спрямовані на
посилення захисту інвесторів, збільшення про-
зорості та регулювання менш прозорих ринків,
зокрема ринку деривативів. У порівнянні з ми-
нулою Директивою, MiFID II створює більш
гармонізовані правила захисту інвесторів.
Більш чітко визначені повноваження націо-
нальних регуляторів у випадках, коли вони ви-
мушені втручатися у діяльність учасників рин-
ку з метою захисту споживачів, якщо виявле-
но факти невідповідності продуктів або послуг
встановленим нормативним вимогам [2].

Вимоги ЄС щодо програм компенсування
збитків інвесторів сформульовано в Директиві
97/9/ЕС "Про схеми компенсування збитків
інвесторів" [3].

 Але найбільш жорсткою та ретельно про-
робленою вважається система регулювання та
захисту учасників фондового ринку США, де
до 1930-х років регулювання ринку з боку дер-
жавних органів було майже відсутнім, а
діяльність бірж та їх учасників регулювалась
правилами самих бірж, цивільним та криміналь-
ним законодавством штатів.

У 1934 р. з метою встановлення державно-
го нагляду та регулювання фондового ринку
США та відновлення довіри інвесторів до ньо-
го було прийнято Закон про торгівлю цінними
паперами (The Securities Exchange Act of 1934),
відповідно до якого було створено Комісію з
цінних паперів і бірж (Securities and Exchange
Commission, SEC).

Місією Комісії є захист інвесторів, підтрим-
ка функціонування прозорих та ефективних
ринків, сприяння формуванню капіталу. Зако-
ни та правила, що регулюють ринок цінних па-
перів США, виходять з простої концепції: всі
інвестори, незалежно від того, чи є вони вели-
кими компаніями або приватними особами, по-
винні мати доступ до повної, достовірної та
своєчасної інформації про інвестиційні продук-
ти. Для цього SEC вимагає від компаній роз-

криття фінансової та іншої інформації, що до-
помагає інвесторам прийняти рішення щодо
купівлі, продажу або утримання цінних паперів
[4].

Обсяг активів Комісії у 2013 році склав 9953
млн дол., а її зобов'язання досягли 2298 млн
дол. [5]. У 2010 році відповідно до Закону Дод-
да-Франка було створено Фонд захисту інвес-
торів, призначений для здійснення виплат
інформаторам.

У випадку надання якісної інформації про
порушення та у разі подальшого накладення
штрафу на порушника у розмірі не менше 1 млн
дол., інформатор може отримати винагороду в
розмірі 10—30% від загальної суми покарання.
Перша виплата інформатору була здійснена у
серпні 2012 року і становила 50 тис. дол. У
жовтні 2013 SEC здійснила найбільшу виплату
інформатору у розмірі 14 млн дол., при цьому
ні особа інформатора, ні назва компанії, яка
порушувала законодавство, не розголошува-
лись [6].

Ефективність роботи SEC опинилась під
сумнівом наприкінці 2008 року, коли Бернард
Медофф зізнався у створенні найбільшої
фінансової піраміди в історії Уолл-Стріт, збит-
ки від якої склали щонайменше 17 млрд дол.
Комісія з цінних паперів і бірж допустила ряд
значних помилок та виявилась неспроможною
своєчасно припинити діяльність Bernard L.
Madoff Investment Securities LLC.

За словами самого Медоффа, "SEC не має
достатніх ресурсів для захисту інвесторів. Не
вистачає коштів і для наймання відповідного
персоналу. Фактично, це тренувальний майдан-
чик, де люди отримують певну кваліфікацію та
йдуть працювати в приватні компанії" [7].

Важливу роль у забезпеченні захисту інве-
сторів на фондовому ринку США відіграють і
саморегулівні організації. Розвиток саморегу-
лівних організацій відбувався знизу вгору — від
приватних торговельних організацій, заснова-
них на добровільному членстві, до регульова-
них державою, наділених публічними регулю-
ючими повноваженнями об'єднань, членство в
яких є обов'язковою умовою для доступу на
ринок цінних паперів. У 1939 році SEC зареєст-
рувала Національну асоціацію дилерів цінних
паперів (National Association of Securities
Dealers, NASD). NASD була створена на основі
Закону Малоуні 1938 р., який являв собою по-
правки до Закону про торгівлю цінними папе-
рами 1934 р. Враховуючи обмеженість держав-
них ресурсів, Закон Малоуні надав SEC право
реєструвати добровільні професійні асоціації
брокерів (дилерів), які б самостійно здійсню-
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вали регулювання своєї діяльності під наглядом
SEC. З 1983 року для кожного брокера або ди-
лера, зареєстрованого в SEC, членство в само-
регулівній організації NASD стало обов'язко-
вим.

NASD розробляла та застосовувала на
практиці правила, які регулювали роботу
індустрії цінних паперів, проводила перевірки
відповідності своїх членів та накладала дисцип-
лінарні стягнення на тих, чия діяльність не
відповідала встановленим нормам. За допомо-
гою спеціальних систем моніторингу, які іден-
тифікували послідовність котирувань та опе-
рацій і потенційно здатних сигналізувати про
порушення, NASD відстежувала всі торги, що
проводились на біржі. Системи спостережен-
ня дозволяли отримувати запис усіх тран-
закцій, що могло бути використаним регулюю-
чими органами в якості доказів звинувачення,
у випадку порушення закону [8].

У 2007 році було створено Управління ре-
гулювання фінансової індустрії (Financial
Industry Regulatory Authority, FINRA), яке пе-
рейняло функції NASD та Нью-Йоркської фон-
дової біржі (NYSE), яка перетворилась з неко-
мерційної організації на комерційну. На сьо-
годнішній день це є найбільшим незалежним
регулятором фінансових ринків США, голов-
ною місією якого є захист прав інвесторів.

Під контролем FINRA знаходиться діяль-
ність 4140 компаній, 162435 філій та 634508 за-
реєстрованих представників (табл. 1) [9].

У 2013 році на приватних осіб та на компанії
Управлінням було накладено 1535 дисциплінар-
них стягнень, а загальна сума штрафів переви-
щила 60 млн. Компенсація постраждалим інве-
сторам перевищила 9,5 млн дол. Було виклю-
чено з ринку цінних паперів 24 компанії, при-
зупинено діяльність 38, заборонено діяльність
429 приватним особам та призупинено діяль-
ність 670 брокерів [10].

На початку червня 2014 року FINRA впер-
ше опублікувало статистику стосовно слабо-
контрольованих "темних пулів" (рис. 1) [11].

"Темні пули" були створені з метою змен-
шення впливу на котирування з боку великих
інституційних інвесторів і є обсягом торгівлі,
скритим від більшості учасників ринку. Пере-
вагою для інституційних інвесторів є те, що у
випадку купівлі або продажу великого пакету
акцій, вдається приховати свої наміри від інших
гравців і тим самим уникнути впливу спеку-
лянтів, оскільки ні розмір угоди, ні дані про
покупця та продавця не розголошуються.

Раніше подібну інформацію збирали дослі-
дницькі фірми, яким темні пули надавали дані
на добровільній основі. Але у січні SEC надала
FINRA повноваження вимагати від брокерів
дані стосовно 42 альтернативних торговельних
систем, на які припадає близько 40% торгів ак-
ціями у США. За словами віце-президента
FINRA, точна інформація щодо рівня актив-
ності темних пулів дозволить збільшити про-
зорість ринку та зміцнити довіру інвесторів.

 
2009 2010 2011 2012 2013 

2014 

(червень) 
Компанії 4720 4578 4456 4289 4146 4140 

Філії 166893 162847 160483 161264 160573 162435 

Зареєстровані представники 633280 630692 629518 630391 635837 634508 

Таблиця 1. Структура учасників FINRA

Рис. 1. Обсяг найбільших "темних пулів", млн акцій
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Важливим елементом в системі захисту прав
інвесторів на фондовому ринку США є Корпо-
рація захисту прав інвесторів у цінні папери
(Securities Investor Protection Corporation,
SIPC). Це некомерційна організація з вузькою
спеціалізацією, яка була створена у 1970 році
відповідно до Закону про захист прав інвес-
торів, та яка фінансується за рахунок членсь-
ких внесків її учасників.

SIPC здійснює нагляд за ліквідацією ком-
паній, які є її членами, у випадку банкрутства
або за недостатності фінансових активів для
покриття зобов'язань. При цьому інвестори
захищені від втрати готівки або цінних паперів,
зареєстрованих в брокерській компанії, яка є
членом SIPC. Захист обмежується сумою у 500
тис. дол., з них обмеження на готівку складає
250 тис. дол. Усі клієнти збанкрутілих бро-
керських компаній-членів SIPC є захищеними
незалежно від того, чи є вони громадянами
США.

Захисту підлягає лише зберігаюча функція
брокера, тобто з початком його ліквідації
клієнтам повертаються цінні папери та грошові
кошти, які були на їх рахунках. SIPC не захи-
щає від зниження вартості акцій та не розгля-
дає претензії щодо невдалих інвестиційних ре-
комендацій, наданих брокером [12].

Обсяг фонду SIPC у 2013 році склав 1,9 млрд
дол., крім цього Корпорація має кредитну лінію
від Казначейства США на 2,5 млрд дол.

Використання строкових контрактів для
управління ризиками вже давно стало не-
від'ємним атрибутом економіки, і успішність
розвитку строкового ринку значною мірою за-
лежить від рівня довіри інвесторів, які зацікав-
лені в проведенні захищених та прозорих
торгів.

Захист інвесторів на ф'ючерсних ринках
США здійснюється незалежною урядовою
організацією — Комісією з торгівлі товарними
ф'ючерсами (Commodity Futures Trading Com-

Рис. 2. Баланс фонду страхування депозитів, млн дол.

Рис. 3. Динаміка обсягу активів проблемних установ, млн дол.
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mission, CFTC) та саморегулівною організа-
цією, що функціонує на некомерційній основі,
— Національною ф'ючерсною асоціацією
(National Futures Association, NFA).

CFTC була створена Конгресом США у 1974
році, і діяльність Комісії спрямована на захист
учасників ринку та суспільства від шахрайства,
маніпуляцій, зловживань і системних ризиків,
пов'язаних з похідними цінними паперами, та
сприяння розвитку прозорих, відкритих та
фінансово обгрунтованих ринків.

 NFA була створена у 1982 році, і головною
метою діяльності даної незалежної асоціації є
гарантування чесної торгівлі та захист інвес-
торів на строковому ринку. Головними напрям-
ками роботи NFA є: навчання, захист та під-
тримка інвесторів; боротьба з шахрайством та
зловживаннями; підтримка коректного функ-
ціонування строкового ринку шляхом його за-
конодавчого регулювання.

Членство в NFA є обов'язковим для всіх, хто
займається бізнесом на ф'ючерсному ринку, рин-
ку Форекс та ринку свопів. Наразі до NFA входить
4100 компаній та 57000 асоційованих членів [13].

З 1983 року NFA проводить арбітражні про-
граму, яка являє собою швидкий та зручний
спосіб вирішення ф'ючерсних спорів для інве-
сторів. У жовтні 2001 року NFA стала першим
регулятором на фінансових ринках, який почав
приймати арбітражні заяви через Інтернет. За-
раз клієнти мають змогу залишати свої арбіт-
ражні заяви на сайті Асоціації та відстежувати
стан розгляду справи в режимі онлайн. Також
NFA може надавати посередницькі послуги в
арбітражних процесах, якщо сума позову не
перевищує 150 тис. дол. [14]

Починаючи з 2011 року NFA тісно співпра-
цює з CFTC та іншими саморегулівними орга-
нізаціями у напрямі вдосконалення системи за-
хисту коштів клієнтів. У 2013 році разом із CME
Group та іншими організаціями було за-
проваджено систему, яка дозволяє відокрем-
лювати кошти клієнтів від коштів FCM та нада-
вати щоденні звіти про стан балансів до само-
регулівних організацій для виявлення невідпо-
відностей.

Крім ринків цінних паперів, під ретельним
державним наглядом та захистом знаходяться

Рис. 4. Динаміка кількості проблемних установ

Рис. 5. Динаміка обсягу активів збанкрутілих установ
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і ринки банківських послуг. Фінансова неспро-
можність окремих банківських установ може
не лише похитнути довіру вкладників, а й при-
звести до виникнення кризових явищ у всій
фінансовій системі, оскільки з виникненням па-
нічних настроїв починається відтік коштів
навіть з рахунків надійних установ. Тому в ба-
гатьох країнах світу значна увага регулюючих
та наглядових органів приділяється створенню
ефективної системи захисту депозитів.

Після формування дослідницьких та робо-
чих груп зі страхування депозитів, Рада з
фінансової стабільності (раніше — Форум
фінансової стабільності) поставила перед ними
завдання оцінити користь від розробки реко-
мендацій та запропонувати підходи, які б до-
помогли законодавчим органам при створенні
та вдосконаленні національних систем страху-
вання депозитів. 6 травня 2002 року за резуль-
татами діяльності цих груп (1999—2000 рр.)
була заснована Міжнародна асоціація страхо-
виків депозитів (International Association of
Deposit Insurers, IADI).

Метою IADI є поширення досвіду зі стра-
хування депозитів по всьому світу. Місією Асо-
ціації є сприяння підвищенню ефективності
страхування депозитів шляхом поширення ре-
комендацій та розвитку міжнародного співро-
бітництва. Членами IADI є організації, які,
відповідно до закону або угод, забезпечують
страхування депозитів, захист вкладників або
здійснюють заходи гарантування депозитів.
Членами Асоціації є 75 організацій, ще 7 орган-
ізацій є асоційованими членами. Це організації,
які не відповідають всім критеріям, але розгля-
дають можливість створення систем страхуван-
ня депозитів, або організації, які є частиною си-
стеми забезпечення фінансової стабільності та
безпосередньо зацікавлені в ефективності
страхування депозитів. Спостерігачами є інші
зацікавлені сторони такі, як міжнародні орга-

нізації, фінансові установи або професійні
фірми. Також Асоціація має 12 партнерів —
організацій, які заключили з IADI угоди про
співробітництво у досягненні її цілей.

Членом IADI є найстаріша організація за-
хисту вкладників — Федеральна корпорація зі
страхування депозитів США (Federal Deposit
Insurance Corporation, FDIC).

У 1921—1929 рр. у США щорічно банкруту-
вало в середньому 600 дрібних банків, а у 1930 році
з черговою хвилею банкрутств почали розорю-
ватись і великі банки, зокрема найбільший банк
країни — Bank of United States. У відповідь на це у
жовтні 1933 року було прийнято Закон про бан-
ки, який передбачав створення федеральної сис-
теми страхування депозитів. Членство в системі
стало обов'язковим для всіх банків-членів Феде-
ральної резервної системи, інші банки мали увій-
ти до системи після підтвердження їх спромож-
ності наглядовим органом відповідного штату та
за результатами перевірки, яка проводиться
FDIC, та, відповідно, за її згодою.

На сьогоднішній день страхова сума скла-
дає 250 тис. дол. для кожного вкладника, в кож-
ному застрахованому банку, для кожного об-
лікового рахунку.

Баланс страхового фонду FDIC у 2013 році
збільшився на 43% і склав 47191 млн дол. (рис. 2).
Це становить 0,79% обсягу застрахованих депо-
зитів, і відповідно до Закону Додда-Франка у 2020
році планується досягти позначки у 1,35% [15].

Кількість членів Корпорації за останні 20
років має тенденцію до зниження, і лише у 2005
році вона стрімко збільшилась майже на 13 %.
Але в наступні роки кількість учасників продов-
жила зменшуватись і у 2013 році становила 6812.

Незважаючи на те, що за останні 3 роки об-
сяг активів проблемних установ зменшився на
61% (рис. 3), а їх кількість скоротилась на 47%
до 467 (рис. 4), ці показники все ще залишають-
ся значно вищими, ніж у передкризові роки.

Рис. 6. Динаміка кількості збанкрутілих установ
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Якщо у 2008 році обсяг активів збанкруті-
лих установ складав 371945 млн дол. (рис. 5), а
їх кількість у 2010 році досягла 157 (рис. 6), то
у 2013 році збанкрутували лише 24 установи, а
обсяг їх активів становив 6044 млн дол., що в 60
разів менше, ніж у 2008 р.

З настанням глобальної фінансово-еконо-
мічної кризи оголились слабкі місця у роботі
національних та міжнародних фінансових ре-
гуляторів.

Як було зазначено у звіті Комісії з розслі-
дування фінансової кризи США (Financial Crisis
Inquiry Commission), криза стала наслідком
людської діяльності або бездіяльності, але не
природних явищ або збоїв комп'ютерних мо-
делей. Криза стала не лише результатом ряду
управлінських помилок у корпоративному сек-
торі, зменшення фінансової прозорості та зро-
стання обсягів ризикових інвестицій. Одними
з головних винуватців були названі саме дер-
жавні регулюючі органи, які не змогли проти-
діяти зростанню бульбашки на іпотечному рин-
ку, не регулювали ринок позабіржових дери-
вативів і взагалі втратили контроль над ситуа-
цією у фінансовому секторі.

Проте той напрям, який обрали світові ре-
гулятори на шляху виправлення помилок, вик-
ликає стурбованість та чимало запитань.

Якщо у 2008 році, за даними провідного аме-
риканського онлайн-словника Merriam-Web-
ster, найпопулярнішим словом був термін "bai-
lout", який означав державну підтримку уста-
новам у складному фінансовому становищі [16],
то після подій на Кіпрі у 2013 р., стрімко зрос-
тає популярність нового терміну — "bail-in",
який означає відновлення фінансової спро-
можності установи за рахунок коштів акціо-
нерів та вкладників.

Ще у грудні 2012 року на саміті ЄС було
схвалено план створення Банківського союзу,
який передбачав передачу до ЄЦБ функцій пря-
мого нагляду за найбільшими банками зони.
Через рік було прийнято вже достатньо фор-
малізований та визначений у строках графік ос-
новних етапів створення Банківського союзу.

Першим етапом є створення Єдиного нагля-
дового механізму (Single Supervisory Mechanism,
SSM), в якому важливіші наглядові функції із
забезпечення фінансової стабільності та конт-
ролю за найбільшими банками передаються до
ЄЦБ. При цьому SSM є відкритим для країн, які
не входять в єврозону. Відповідно до міжнарод-
них стандартів передбачено особливий режим
регулювання і контролю для так званих глобаль-
них системно важливих банків (Global Sys-
temiсаlly Important Banks). Очікується, що SSM
почне функціонувати у листопаді 2014 року.

Другим етапом створення Банківського
союзу є створення Єдиного механізму регулю-
вання банківських банкрутств (Single Resolution
Mechanism, SRM), а також спеціального фонду
для його фінансування. Процедура SRM поши-
рюється на всі банки, які знаходяться під на-
глядом ЄЦБ, відповідно до SSM, включаючи
транснаціональні банки ЄС. Прийняття рішень
буде здійснюватись Радою (Single Resolution
Board), яка прийматиме рішення про мож-
ливість порятунку банку за рахунок місцевих
коштів, або про необхідність використання
коштів фонду SRM. Початок функціонування
SRM очікується 1 січня 2015 року.

Питання створення та фінансування єдино-
го фонду рекапіталізації та ліквідації банків
викликало суттєві суперечності. Було виріше-
но, що з 2016 р. по 2026 р. фонд буде формува-
тися за рахунок коштів банків, які знаходять-

Рис. 7. Обсяг відкритих позицій позабіржових деривативів,
млрд дол.

Джерело: за даними bis.org
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Рік Установи 
Активи, млн 

дол. 
Деривативи, 

млн дол. 
Дериватив
и/Активи 

 

2000 

 

Топ 7 комерційних банків та трастових компаній,  

що володіють деривативами 
2028615 38473709 18,97 

Інші 393 комерційних банків та трастових компаній,  

що володіють деривативами 
2821597 1643588 0,58 

Всього 4850212 40117297 8,27 

 

2001 

 

Топ 7 комерційних банків та трастових компаній,  

що володіють деривативами 
2154361 43075693 19,99 

Інші 362 комерційних банків та трастових компаній, що  
володіють деривативами 

2871132 1915258 0,67 

Всього 5025493 44990951 8,95 

 

2002 

 

Топ 7 комерційних банків та трастових компаній, що 
володіють деривативами 

2492981 53134812 21,31 

Інші 420 комерційних банків та трастових компаній, що  
володіють деривативами 

3077804 2304828 0,75 

Всього 5570784 55439639 9,95 

 

2003 

 

Топ 7 комерційних банків та трастових компаній, що  
володіють деривативами 

2621291 67345693 25,69 

Інші 566 комерційних банків та трастових компаній, що 
 володіють деривативами 

3531023 2734980 0,77 

Всього 6152315 70080673 11,39 

 

2004 

 

Топ 5 комерційних банків та трастових компаній, що  
володіють деривативами 

2961772 82119904 27,73 

Інші 672 комерційних банків та трастових компаній, що 
 володіють деривативами 

3951401 3413629 0,86 

Всього 6913173 85533533 12,37 

 

2005 

 

Топ 5 комерційних банків та трастових компаній, що  
володіють деривативами 

3425547 91968720 26,85 

Інші 831 комерційних банків та трастових компаній, що  
володіють деривативами 

4113058 3686934 0,90 

Всього 7538605 95655655 12,69 

 

2006 

 

Топ 5 комерційних банків та трастових компаній, що 
володіють деривативами 

4078807 127382235 31,23 

Інші 917 комерційних банків та трастових компаній, що  
володіють деривативами 

4570887 4116849 0,90 

Всього 8649693 131499084 15,20 

 

2007 

 

Топ 5 комерційних банків та трастових компаній, що  
володіють деривативами 

4721158 159350471 33,75 

Інші комерційні банки та трастові компанії, що  
володіють деривативами 

4942354 4845716 0,98 

Всього 9663512 164196187 16,99 

 

2008 

 

Топ 5 комерційних банків та трастових компаній, що  
володіють деривативами 

4793121 191497794 39,95 

Інші комерційні банки та трастові компанії, що 
 володіють деривативами 

6021741 8883813 1,48 

Всього 10814862 200381607 18,53 

 

2009 

 

Топ 5 комерційних банків та трастових компаній, що 
 володіють деривативами 

5464143 206182123 37,73 

Інші комерційні банки та трастові компанії, що 
 володіють деривативами 

4900291 6625505 1,35 

Всього 10364434 212807628 20,53 

 

2010 

 

Топ 5 комерційних банків та трастових компаній, що  
володіють деривативами 

5459917 222917182 40,83 

Інші комерційні банки та трастові компанії, що  
володіють деривативами 

5166989 8264214 1,60 

Всього 10626906 231181397 21,75 

 

2011 

 

Топ 5 комерційних банків та трастових компаній, що  
володіють деривативами 

4862105 220903620 45,43 

Інші комерційні банки та трастові компанії, що  
володіють деривативами 

6374785 9890766 1,55 

Всього 11236890 230794386 20,54 

 

2012 

 

Топ 4 комерційних банків та трастових компаній, що 
 володіють деривативами 

4802787 208082924 43,33 

Інші комерційні банки та трастові компанії, що 
 володіють деривативами 

7846890 15070647 1,92 

Всього 12649677 223153571 17,64 

 

2013 

 

Топ 4 комерційних банків та трастових компаній, що 
 володіють деривативами 

4831546 219798907 45,49 

Інші комерційні банки та  
трастові компанії, що  
володіють деривативами 

8225514,326 17224155,78 2,09 

Всього 13057060,33 237023062,8 18,15 

Таблиця 2. Обсяги активів та деривативів банків США (за даними occ.gov)
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ся під наглядом SRM. На кінець 2026 р. сума
фонду має складати 55 млрд євро, тобто при-
близно 1% гарантованих вкладів клієнтів. Якщо
для порятунку банків буде необхідний більший
обсяг коштів, участь SRM буде обмежено 10—
20%, при чому у будь-якому випадку сума не
має перевищувати 5 млрд євро. При більших
обсягах необхідним буде голосування органів
державних органів кожної країни, тобто ок-
ремі країни, зокрема Німеччина, зможуть кон-
тролювати розподіл коштів.

Але з 2016 р., відповідно до Директиви про
реструктуризацію та банкрутства банків, всту-
пає в дію процедура порятунку банків за мо-
деллю "bail-in", тобто за рахунок акціонерів та
кредиторів банку. Процедура передбачає, що в
першу чергу будуть використовуватись кошти
акціонерів, потім кредиторів за облігаціями, а
потім власників вкладів на суму понад 100 тис.
євро. Вклади до 100 тис. євро будуть гаранто-
вані державами. Участь держави обмежена і не
повинна перевищувати 8% збитків банку.

Третім етапом створення Банківського со-
юзу є створення єдиної системи гарантування
банківських вкладів в межах ЄС, яка реалі-
зується лише частково. Поки що діє лише до-
мовленість, що національні агентства зі стра-
хування вкладів країн-членів ЄС гарантують
приватні банківські депозити до 100 тис. євро.
У більшості країн корпорації зі страхування де-
позитів одночасно виконують функції агентств
з реструктуризації та банкрутств банків. Вихо-
дячи з цього, ряд експертів ЄВ запропонував в
якості другого етапу Банківського союзу ство-
рити Європейське агентство зі страхування де-
позитів та реструктуризації (European Deposit
Insurance and Resolution Authority, EDIRA).
EDIRA мало б створити Європейський фонд га-

рантування депозитів та реструктуризації,
який би фінансувався за рахунок внесків заст-
рахованих банків, які знаходяться під євро-
пейською юрисдикцією. Така пропозиція вия-
вилась неприйнятною, оскільки вимагає більш
високого рівня фінансової інтегрованості.

Таким чином, незважаючи на амбіційні заяви
представників Євросоюзу, на шляху створення
Банківського союзу можуть виникнути серйозні
проблеми. Насамперед, це труднощі імплемен-
тації єдиних нормативів та стандартів з банківсь-
кого нагляду в окремих країнах, пов'язані з існу-
ючими національними відмінностями. Інше про-
тиріччя — взаємодія ЄЦБ у новій ролі та Євро-
пейської комісії з банківського нагляду, яка ви-
валась не спроможною забезпечити європейсь-
кий банківський нагляд на відповідному рівні.
Комісія своєчасно не виявила проблеми Bankia та
інших іспанських банків, залишила поза увагою
маніпуляції зі ставкою LIBOR, якими займались
майже всі великі європейські банки, таким чином,
продемонструвавши низьку ефективність своєї
роботи [17]. Але, з іншого боку, Комісія об'єднує
всі країни ЄС, а нагляд ЄЦБ поширюється лише
на країни єврозони. Також серед експертів об-
говорюється можливість конфлікту інтересів між
задачами монетарної політики, яку здійснює ЄЦБ
на сьогоднішній день, та його майбутньою функ-
цією загальноєвропейського банківського нагля-
ду, а також кредитора останньої інстанції. Тому
було прийнято виокремити функцію банківсько-
го нагляду в самостійну структуру ЄЦБ.

Ситуація навколо Банківського союзу вик-
ликала ряд суперечностей між країнами ЄС.
Зокрема, Німеччина вважає, що Банківський
союз має займатися лише найбільшими систем-
но важливими банками зони євро. Французька
сторона впевнена, що під контролем союзу ма-

Рис. 8. Співвідношення обсягу деривативів до активів
в найбільших банках США (за даними occ.gov)
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ють опинитися усі без винятку банки. Велика
Британія та Швеція, які не входять до зони
євро, заявляли, що не бажають мати нічого
спільного з цим союзом та не дозволять пере-
ходу своїх банків під контроль Брюсселя [18].

У липні 2014 року група німецьких профе-
сорів подала позов до Німецького конститу-
ційного суду, стверджуючи, що створення Єв-
ропейського банківського союзу є протизакон-
ними та не має правового підгрунтя в договорах
між країнами ЄС. За словами професора
фінансів та економічної політики Берлінського
технічного університету Маркуса Кербера, ство-
рення Союзу є порушенням основних правових
норм і є першим кроком до збільшення відпові-
дальності німецьких платників податків за стан
банків поза межами національного нагляду [19].

Іншим важливим питанням, від вирішення
якого залежить безпека інвесторів, є здатність
регулюючих органів контролювати висикори-
зикові операції банків та спроможність стри-
мати зростання ринку деривативів, яке продов-
жилось і після настання кризи (рис. 7).

Як ілюструють дані таблиці 2, обсяг дери-
вативів, якими володіють банки США, продов-
жує значно перевищувати обсяг їх активів.

Складність структури фінансових інстру-
ментів та недооцінка ризиків, пов'язаних з їх
випуском та придбанням, стали передумовами
зростання глобальних системних ризиків у
світовій фінансовій системі [19].

Але заходи з обмеження проведення виси-
коризикованих операцій та їх концентрації сьо-
годні майже не застосовуються, і співвідношен-
ня обсягу деривативів до активів найбільших
банків США продовжує своє динамічне зрос-
тання (рис. 8).

ВИСНОВКИ
Можна зробити висновок, що на сьо-

годнішній день міжнародні організації та регу-
люючі органи окремих держав здійснюють
лише номінальний захист інтересів інвесторів,
а на практиці побудова системи контролю та
нагляду за фінансовими ринками та спроби її
реформування здійснюються під тиском фінан-
сових корпорацій, введення більш жорстких
правил постійно відкладається, а штрафи, які
регулярно сплачують найбільші фінансові ус-
танови за порушення законодавства, стали не-
від'ємною складовою їх функціонування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток особистих селянських госпо-

дарств є запорукою забезпечення належно-
го рівня життя сільських сімей в умовах
нестабільності. Однак дуже часто його стри-
мують значні затрати праці, брак коштів на
ресурсно-технічне оснащення, недостатня
окупність витрат тощо. Не сприяє розвитку
особистих селянських господарств і чинне за-
конодавство, яке не в повній мірі охоплює всі
аспекти їх функціонування. А сучасна аграр-
на політика в основному націлена на забез-
печення розвитку сільськогосподарських
підприємств, надаючи їм ширше коло прав і
можливостей, аніж господарствам сільсько-
го населення. І тому в питаннях забезпечен-
ня розвитку своїх господарств селяни зали-
шаються сам на сам.
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DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL HOUSEHOLDS: INSTITUTIONAL ASPECTS

У статті визначено місце особистих селянських господарств у виробництві сільськогосподарської продукції та
розкрито проблеми їх розвитку. Встановлено, що вагомий вплив на розвиток особистих селянських господарств ма-
тиме формування сприятливого інституційного середовища через вдосконалення нормативного регулювання їх діяль-
ності та сприяння трансформації товарних господарств у нові організаційно-правові структури, а також викорис-
тання інновацій у господарській діяльності цих господарств. Вдосконалити нормативне регулювання запропоновано
у двох напрямах: через прийняття підзаконних нормативно-правових актів з метою створення належних умов для
реалізації прав членів особистих селянських господарств, а також через визначення на законодавчому рівні статусу
комерційних особистих селянських господарств.

In the article defined the place of individual households in agricultural production and solved the problem of its
development. Found that a significant influence on the development of individual households will be having the creation
of an enabling institutional environment by improving their normative regulatory activities and facilitate the
transformation of commodity economy in the new organizational and legal structures, as well as the usage of innovations
in economic activity of these households. Improve the normative regulatory was proposed in two ways: through the
adoption of subordinate legal acts in order to create proper conditions for realization of the rights of individual households
and by the status definition at the legislative level of commercial individual households.

Ключові слова: особисте селянське господарство, розвиток, інституційне середовище,
інтеграція, трансформація, інновації.

Key words: individual household, development, institutional environment, integration, trans-
formation, innovation.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку особистих селянських
господарств залишається актуальним впро-
довж багатьох років, що підтверджується знач-
ною кількістю наукових праць провідних вче-
них в галузі аграрної економіки. Однак зде-
більшого науковці бачать перспективу розвит-
ку особистих селянських господарств у ство-
ренні кооперативів та їх інтеграції з сільсько-
господарськими підприємствами [1—4]. Проте
на практиці зазначені заходи здійсняються
дуже повільно, та й сама ідея кооперації ви-
дається в сучасних умовах не такою модерною
та привабливою, як у недалекому минулому.
Тому виникає об'єктивна необхідність пошуку
нових підходів до забезпечення розвитку осо-
бистих селянських господарств.



20
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2014

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є обгрунтування інсти-

туційних аспектів забезпечення розвитку осо-
бистих селянських господарств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Станом на 1 січня 2014 р. в Україні налічу-
валося 4,2 млн домогосподарств, членам яких
відповідно до чинного законодавства надані зе-
мельні ділянки з цільовим призначенням "для
ведення особистого селянського господар-
ства", в тому числі у Львівській області — 285,5
тис. домогосподарств [5]. Ці господарства три-
валий час утримують лідируючі позиції у вироб-
ництві багатьох видів сільськогосподарської
продукції, серед яких картопля, овочі, молоко
(рис. 1).

Особисті селянські господарства, які вико-
нують важливу роль у забезпеченні населення
країни сільськогосподарською продукцією, в
більшості випадків усі етапи агропромислово-
го виробництва від безпосереднього виробниц-
тва до реалізації продукції здійснюють само-
стійно. Крім того, особистим селянським гос-
подарствам не надаються ті соціальні та еко-
номічні умови і переваги діяльності, які отри-
мують сільськогосподарські підприємства та
фермерські господарства, а їх функціонуван-
ня грунтується лише на ентузіазмі.

На основі аналізу законодавства, що регу-
лює діяльність особистих селянських госпо-
дарств, а також їх взаємовідносин з учасника-
ми ринку та іншими інституціями, можна виді-
лити такі основні перешкоди, що стримують
розвиток господарств сільського населення:

1) члени особистих селянських господарств
практично ізольовані від соціального страху-
вання та соціального забезпечення;

2) відсутній механізм пенсійного страхуван-
ня осіб, зайнятих в особистих селянських гос-
подарствах;

3) суттєва диспропорція цін — ціни на про-
дукцію, вироблену в особистих селянських гос-
подарствах у декілька разів нижчі від цін на
продукцію, яка пройшла переробку;

4) відсутність адекватної системи заготівлі
та збуту сільськогосподарської продукції;

5) відсутність доступних кредитних ресурсів
на розвиток господарства;

6) інформаційна асиметрія, за якої власни-
ки особистих селянських господарств не мають
достатнього рівня інформації про ринкове се-
редовище, сучасні можливості діяльності та
розвитку, формування цінової політики тощо.

Таким чином, будучи вагомим виробником
сільськогосподарської продукції, фактично
особисті селянські господарства перебувають
поза інституційним середовищем агропромис-
лового виробництва. В свою чергу від рівня роз-
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Рис. 1. Частка особистих селянських господарств у виробництві сільськогосподарської
продукції всіма категоріями господарств, 2013 р., %

Джерело: побудовано за даними [6].
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витку агропромислового
виробництва залежать на-
сичення ринку продоволь-
ством. Тому аби повною
мірою забезпечити все-
бічний розвиток цього сек-
тору економіки, необхідно
реалізувати комплекс за-
ходів щодо інтеграції осо-
бистих селянських госпо-
дарств у середовище агро-
промислового виробницт-
ва як рівноправного члена
ринкових відносин. На
нашу думку, така інтегра-
ція може здійснюватися у
трьох напрямках: сприян-
ня трансформації товар-
них особистих селянських
господарств у нові органі-
заційно-правові структу-
ри; створення належних умов для реалізації
прав членів особистих селянських господарств
на соціальне страхування, пенсійне забезпечен-
ня, кредитні ресурси, державну підтримку
тощо через прийняття підзаконних норматив-
но-правових актів; визначення статусу товар-
них (комерційних) господарств через прийнят-
тя нової редакції Закону України "Про особи-
сте селянське господарство" (рис. 2).

Вважаємо, що одним із перспективних на-
прямів розвитку особистих селянських госпо-
дарств буде їх трансформація у нові організа-
ційно-правові структури. Такій трансформації
сприятиме державна політика, яка повинна пе-
редбачити такі заходи: звільнення нових транс-
формованих структур від оподаткування на
певний період; поширення на них спрощеної
системи звітності та обліку; сприяння в отри-
манні довгострокових пільгових кредитів;
підтримка технічного переоснащення та модер-
нізації; сприяння у збуті продукції; проведен-
ня навчання та підвищення кваліфікації влас-
ників господарств. Впровадження зазначених
заходів повинно стати основою державної та
місцевих програм розвитку сільського госпо-
дарства.

Процес вдосконалення механізму реалізації
прав власників особистих селянських госпо-
дарств через прийняття системи підзаконних
нормативно-правових актів повинен охопити
питання соціального та пенсійного страхуван-
ня, стабілізації цін на сільськогосподарську
продукцію, забезпечення вільного доступу до
кредитних ресурсів, надання особистим се-
лянським господарствам техніки на умовах

лізингу, створення координаційних центрів з
метою інформування про наявність в них про-
дукції для реалізації тощо.

Однак найбільш ефективним, на нашу дум-
ку, буде третій варіант інтеграції — виокрем-
лення на законодавчому рівні з категорії "осо-
бисте селянське господарство" окремого еле-
мента — умовно-комерційного особистого се-
лянського господарства (сімейної ферми), яке
б мало товарне спрямування. Особливостями
діяльності комерційних особистих селянських
господарств має стати специфічний процес реє-
страції, спрощена фінансова звітність і облік,
фіскальні преференції в частині оподаткуван-
ня при залученні паїв.

Інтеграція особистих селянських госпо-
дарств у інституційне середовище агропромис-
лового виробництва, на нашу думку, суттєво
покращить стан цих господарств, зменшить
ризики їх діяльності, забезпечить стабільний
дохід, позбавить посередників та надасть рівні
поряд з іншими виробниками сільськогоспо-
дарської продукції умови.

Таким чином, створення належних умов
функціонування буде першим і найважливішим
кроком у розвитку господарств сільського на-
селення. Однак, вважаємо, що не лише зовнішні
чинники, а й внутрішній потенціал сприятиме
розвитку сільських домогосподарств. Зокрема
впровадження інновацій у господарську діяль-
ність допоможе особистим селянським госпо-
дарствам товарного типу втриматись на ринку
та підвищити рівень конкурентоспроможності.
Такими інноваціями можуть стати нові спосо-
би виробництва, нові напрями діяльності, нові

Рис. 2. Напрями інтеграції особистих селянських господарств
у інституційне середовище агропромислового виробництва

Джерело: власна розробка.
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ринки збуту тощо. Так, новими чи альтернатив-
ними напрямами діяльності особистих селянсь-
ких господарств може стати квітникарство, де-
коративне та репродуктивне садівництво, роз-
ведення декоративних видів тварин і птиці, ви-
рощування лікарських трав, виробництво
спецій, органічної продукції, агротуризм тощо.
Великої популярності в сучасних умовах набу-
ває і такий вид діяльності особистих селянсь-
ких господарств, як надання послуг з викорис-
танням власного майна, а саме: виконання сіль-
ськогосподарських робіт власною технікою, що
зумовлено низьким рівнем механізації в біль-
шості господарствах.

Кожен із запропонованих напрямів діяль-
ності характеризується своєю сезонністю.
Тому особисті селянські господарства можуть
поєднувати декілька видів діяльності, що дасть
їм змогу отримувати стабільні доходи протя-
гом року. А це в поєднанні з формуванням
сприятливого інституційного середовища ста-
не гарантією подальшого розвитку особистих
селянських господарств.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Незважаючи на значну участь у формуванні

пропозиції сільськогосподарської продукції,
особисті селянські господарства залишаються
недостатньо залученими в інституційне середо-
вище агропромислового виробництва, що сут-
тєво стримує їх розвиток. Інтегрувати їх у це
середовище та надати рівні поряд з іншими ви-
робниками сільськогосподарської продукції
умови діяльності можна через сприяння транс-
формації товарних особистих селянських гос-
подарств у нові організаційно-правові структу-
ри та вдосконалення нормативно-правової
бази. Такі заходи сприятимуть подальшому
розвитку не лише особистих селянських госпо-
дарств, а й економіки країни в цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Об'єктивним є визнати, що основою досяг-
нення конкурентоспроможності будь-якого
виду економічної діяльності в межах націо-
нального господарства — є формування його
конкурентних переваг та умов її функціонуван-
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Стаття присвячена розробленню та формуванню комплексу пріоритетних засобів, методів та ресурсно-функ-
ціонального інструментарію процесного типу задля забезпечення результативності запровадження у практику гос-
подарювання оригінальної системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств. Побудову останньої
здійснено у взаємозв'язку реалізації семи специфічних функцій управління структурно-динамічними зрушеннями,
що обумовило потребу у трьох-рівневій формалізації її архітектури у відповідності до виконання пріоритетів за: а) на-
прямами реструктуризації (оновлення, реформування, реорганізація, модернізація і санація, інжиніринг, реінжині-
ринг та кросінжиніринг); б) елементами стратегічного потенціалу (ресурси, резерви і можливості).

Визначено об'єкти локалізації зусиль і вагомості реалізації дії цільових функціоналів системи стратегічного
управління реструктуризацією підприємств за використання методу логічного моделювання.

Здійснено ідентифікацію за пріоритетами інструментарію процесного управління реструктуризацією в контексті
формування й освоєння ключових компонент стратегічного потенціалу підприємств на засадах реалізації принципів
проектної інтерпретації кількісно-якісних вимірів результативності управління структурно-динамічними зрушен-
нями в межах операційної системи підприємств.

The article is dedicated to the development and formation of complex priority tools, methods and resource-functional
tool type process to ensure efficiency in the implementation of management practices of the original system of strategic
management restructuring. Construction of the last made in conjunction implement seven specific management functions
of structural and dynamic changes that caused the need for a three-tier architecture formalize it in accordance with the
priorities identified by: a) the restructuring (update, reform, reorganization, modernization and rehabilitation engineering
reengineering and kros- engineering); b) elements of strategic capacity (resources, reserves and capacity). Defined object
localization efforts and importance of implementation actions target functional of the strategic management restructuring
of enterprises using logic simulation method. Done identification of priorities for process management tools in the context
of the restructuring and development of key components of the strategic potential of enterprises on the basis of the
implementation of the principles of design interpretation of quantitative and qualitative dimensions of performance
management structural and dynamic changes within the operating system business.

Ключові слова: система стратегічного управління реструктуризацією підприємств, фор-
мування й освоєння стратегічного потенціалу, інструментарій процесного типу.

Key words: system of strategic management restructuring of enterprises, the formation and
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ня, на яких вони базуються. Тому, виходячи з
визначення власне сутності і змісту поняття
"прикладного інструментарію стратегічного
управління", як репрезентовано у науковій
праці [1], засвідчено, що запровадження у прак-
тику дієвої сукупності методів, засобів і про-
цедур реструктуризації виробництва можна
згенерувати рушійну силу досягнення її резуль-



24
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2014

тативності. Звідси, можна стверджувати, що
головною відмінністю інструментарію процесно-
го управління є те, що вони виступають базисом
для формування, нарощення й освоєння страте-
гічного потенціалу підприємств. Однак, як відо-
мо [2], перевагою їхнього застосування може
були лише формування такого їхнього комплек-
су, який убезпечуватиме досягнення цілей насту-
пального розвитку, спрямованого на різні за при-
родою процеси. Отже, признаємо (доведено ав-
тором у [3]), що інноваційні проекти організац-
ійно-економічного характеру — є ключовим еле-
ментом господарського механізму управління на-
уково-технічним розвитком. А, відтак, і вагомим
засобом суттєвого оновлення промислового ви-
робництва та кардинальної модернізації основ-
них виробничих засобів підприємств, що обумов-
лює потребу у визначенні останнього в якості
базового об'єкту докладання зусиль для провад-
ження послідовної управлінсько-регуляторної
діяльності на різних рівнях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ

ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У світлі рішення завдань щодо формування

прикладного інструментарію стратегічного уп-
равління реструктуризацією підприємств та
забезпечення результативності їхнього функ-
ціонування, необхідно засвідчити, що теоретич-
ним і прикладним аспектам цілеспрямованої
реструктуризації реального сектору економі-
ки та підвищенню ефективності управління
присвячено низку наукових праць вчених-еко-
номістів: Алимова О.М., Амоші О.І., Бандура
С.І., Геєця В.М., Данилишина Б.М., Дейнеко
Л.В., Микитенко В. В. та ін. ([4 — 7]). Однак, виз-
наючи теоретичну і практичну цінність їхнього
наукового доробку, слід вказати на гостру по-
требу у розробленні та добору пріоритетного,
на сучасному етапі розвитку підприємств,
комплексу регуляторів в важелів впливу про-
цесного типу, які за умов їхньої інкорпорації
до системи стратегічного управління реструк-
туризацією виробничо-економічних систем,
дозволять сформувати організаційно-еко-
номічні передумови для кардинальної модерн-
ізації й оновлення промислового виробництва
в ресурсних обмеженнях при постійному наро-
щенні суспільно-політичних загроз сталому
розвитку держави.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціллю статті є розробка та обгрунтування

теоретико-методологічних засад і практичних

рекомендації щодо формування дієвого комп-
лексу стратегічного інструментарію управлін-
ня реструктуризацією підприємств за викори-
стання методів логічного моделювання та про-
ектної інтерпретації вагомості їхнього впливу
на результативність виконання суб'єктами уп-
равління специфічних функцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Досвід формування й добору оптимально-
го складу методів, засобів, способів та інстру-
ментарію стратегічного управління реструкту-
ризацією [4—7] дозволяє стверджувати про
нагальну потребу у застосування когнітивно-
інформаційної технологій їхньої ідентифікації
за у рахування економічного паритету функції
мінімізації витрат при максимізації ефектив-
ності. Останню можна признати триєдиним
поєднання різних за природою кваліметричних
інструментів, що базується не лише на еконо-
метричних методах, а й використовує методи
логічної інтерпретації. Таким чином, засвідчи-
мо, що спрямованість системоутворюючих про-
цедур можна убезпечити за використання уні-
тарної системи оцінювання при синхронному
застосуванні суб'єктами управління підприєм-
ствами трьох різновидів методів, засобів, спо-
собів та прикладного інструментарію:

1) цілеорієнтованого впливу на виробничо-
господарську діяльність підприємства при до-
сягненні достатніх темпів модернізації й обнов-
лення, сформуванні нового типу суспільних
відносин — інформаційних — за рахунок по-
вного освоєння стратегічного потенціалу. Ос-
танній можна розмежувати за: а) ресурсами
різної природи (у т.ч. і системно-універсально-
го функціонування); б) наявних і залучених до
процесів реструктуризації (від продукування /
генерування інноваційних ідей до їхньої комер-
ціалізації) відповідного типу резервів; в) існу-
ючих та нарощених за результатами реформу-
вання інноваційних та когнітивно-інформацій-
них можливостей кожного (визнаного пріори-
тетним для певного підприємства) об'єкта стра-
тегічного управління;

2) отримання та добору об'єктивної інфор-
маційно-методичної бази в режимі "real-time"
щодо: а) трансформаційних змін в межах ви-
робничо-економічної системи з метою визна-
чення на лише цільових орієнтирів реструкту-
ризації, а й встановлення імовірності їхнього
досягнення; б) параметрів результативності
управління цими процесами з метою об'єктиві-
зації семи специфічних функцій стратегічного
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управління та їхньої реалізації з обгрунтуван-
ням певного переліку об'єктів докладання зу-
силь [2]; в) адекватності використовуваних си-
стемоутворюючих важелів і регуляторів широ-
комасштабних реструктуризаційних перетво-
рень з метою підвищення інноваційної ємності
та конкурентоздатності випуску промислової
продукції;

3) прийняття та термінової реалізації опти-
мізаційних управлінських рішень щодо: а) рац-
іоналізації обміну-перерозподілу ресурсів
різної природи та їхнього резервування в ме-
жах операційної системи підприємств; б) темпів
та обсягів технічної підготовки виробництва до
нововведень, напрямів інтенсифікації інновац-
ійної діяльності за наслідками трансформації,
нагромадження, трансляції й освоєння їхньо-
го стратегічного потенціалу, що визнано — го-
ловною рушійною силою і регулятором убез-
печення надійності функціонування виробни-
чо-економічних систем; в) розроблення і реал-
ізації дії організаційно-економічного механіз-
му стратегічного управління реструктуриза-
цією підприємств при постійному нарощенні
темпів інтелектуалізації та інформатизації
їхньої діяльності задля убезпечення синхрон-
ного перебігу коеволюційних подій із: досяг-
нення цілей інноваційного зростання та стало-
го розвитку; узгодження бізнес-інтересів при
повному забезпечені потреб корелянтів; уточ-
нення змісту цільових функціоналів стратегіч-
ного управління реструктуризацією (при до-
вершеному виконанні функцій регулювання,
коригування, інтенсифікації та стимулювання),
розробкою та впровадженням прогресивних
управлінських технологій.

У відповідності з зазначеним, автором по-
будовано систему стратегічного управління у
складі з семи функціональних підсистем, реа-
лізація функцій який, на наше твердження
убезпечить результативність запровадження її
у практику та досягнення цілей реструктури-
зації. До її структури інкорпоровано наступні
елементи (підсистеми) ресурсно-функціональ-
ного забезпечення: 1) ущільнення виробничо-
господарських, суспільно-політичних, еколо-
го-економічних та техніко-технологічних
зв'язків; 2) забезпечення та раціоналізації ос-
воєння природо- ресурсних (матеріальних),
системно-універсальних, глобальних і фактор-
них потенціалів підприємства; 3) удосконален-
ня регулювання, координації та взаємодії;
4) підвищення інноваційної здатності та наро-
щення когнітивно-інформаційного забезпечен-
ня на підприємстві; 5) оптимізації підсистеми
контролювання і коригування; 6) забезпечен-

ня об'єктивності інформаційно-методичної
бази підприємства із суб- системами: а) бага-
торівневої оцінки якості та результатів провад-
ження політики реструктуризації; б) ідентифі-
кації об'єктів докладання зусиль за пріорите-
тами реструктуризації; 7) регенерації та кон-
солідації діяльності суб'єктів управління. При
цьому, визначаючи вагомість їхнього впливу
(семи елементів систем стратегічного управлі-
ння реструктуризацією) на процеси формуван-
ня, нарощення та використання стратегічного
потенціалу (СП) підприємств автором здійсне-
но її оцінювання за використання методів лог-
ічного моделювання та проектної інтерпретації
кількісних значень, а також встановлено пріо-
ритетність реалізації семи ключових напрямів
реструктуризації в умовах ресурсних обме-
жень (табл. 1).

З огляду на кількісно-якісну оцінку пріори-
тетності локалізації зусиль за елементами стра-
тегічного потенціалу підприємств (табл. 1, ст.
4) та напрямів реструктуризації (табл. 1, ряд.
13) можна репрезентувати трьох- рівневу фор-
малізацію елементів сучасної системи стратег-
ічного управління реструктуризацією підпри-
ємств за вагомістю реалізації цільових функц-
іоналів її функціональних підсистем (рис. 2).

Таким чином, підкріплюючи значення пріо-
ритетності застосування семи цільових функ-
ціоналів, приведених за використання методу
логічного моделювання (див., доведено й об-
грунтовано у табл. 1), де встановлено, що за:

— елементами стратегічного потенціалу
найбільш результативним й імовірним до розв-
'язання завданням в контексті реалізації управ-
ління реструктуризацією підприємств — є по-
шук і залучення резервів (ст. 9, ряд. 2);

— доцільністю застосування й можливістю
досягнення цілей реструктуризації серед стра-
тегічного інструментарію процесного типу —
є реалізації наступних напрямів реструктури-
зації: інжинірингу (ст. 9, ряд. 10); реінжинірин-
гу (ст. 9, ряд. 11); кросінжинірингу (ст. 9, ряд.
12)

— засвідчуємо про таке:
— розмежування за пріоритетністю засто-

сування процесного інструментарію стратегі-
чного управління реструктуризацією в кон-
тексті формування й освоєння елементів стра-
тегічного потенціалу підприємств (табл. 2) доз-
волило визнати імовірність досягнення резуль-
тативності стратегічного управління в умовах
ресурсних обмежень при локалізації зусиль
суб'єктів, у першу чергу, на модернізації, са-
нації інжинірингу, реінжинірингу та кросінжи-
нірингу виробничо-господарських, техніко-



26
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2014

Елементи стратегічного 
потенціалу та пріоритетні 

напрями 

реструктуризаціє 
підприємств в контексті 

забезпечення її 
результативності 

Базові функціональні елементи системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств 

Паритет
ність 

локаліза
ції 

зусиль за 

компоне
нтами 

стратегіч
ного 

потенціа
лу 

підприєм
ства 

І. ущільнення 
виробничо-

господарських, 

суспільно-
політичних, 
еколого-

економічних та 
техніко-

технологічних 

зв’язків 

ІІ. забезпечення 
та раціоналізації 

освоєння 
природо- 
ресурсних 

(матеріальних), 

системно-

універсальних, 

глобальних і 
факторних 
потенціалів 
підприємства 

ІІІ. 
удосконале

ння 
регулюван

ня, 
координаці

ї та 
взаємодії 

ІV. 

підвищення 
інноваційної 
здатності та 
нарощення 
когнітивно-
інформаційно

го 
забезпечення 

на 
підприємстві 

 

V. оптимізації 
підсистеми 

контролюван
ня і 

коригування 

VІ. забезпечення 
об’єктивності 
інформаційно-
методичної бази 

підприємства: 
а) багаторівневої 
оцінки якості та 
результатів 

провадження політики 

реструктуризації; 
б) ідентифікації 

об’єктів докладання 
зусиль за 

пріоритетами 

реструктуризації 

VII. 

регенерац
ії та 

консоліда
ції 

діяльност
і 

суб’єктів 
управлін
ня 

Основні компоненти, що формують масштаби розвиненості стратегічного потенціалу підприємств в контексті забезпечення високої 
результативності стратегічному управління їхньою реструктуризацією 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Різні за природою 

ресурси провадження 
реструктуризації 
підприємств 

1  Х  Х  Х  ІІІ.(3) 

Резерви забезпечення 
результативності 
реструктуризації 
підприємств  

2 Х Х  Х Х Х Х І.(6) 

Можливості по 
забезпеченню цільової 
реструктуризації 
підприємств (інноваційна 
здатність, технологічна 
конкурентоспроможність
) 

3 Х  Х Х Х  Х ІІ.(5) 

Пріоритет за СП 4 ІІ ІІ ІІІ І ІІ ІІ ІІ Паритет
ність 

інструме
нтарію  

Бальна оцінка за СП 5 4 4 3 5 4 4 4 

Ідентифікація пріоритетності використання підсистем за ключовими напрямами реструктуризації 

Реформування 
організаційних і 
комунікаційних структур 
підприємства 

6 Х  Х Х Х Х Х ІІ.(6) 

Реорганізація виробничо-
господарської діяльності 
та міжгалузевої взаємодії 

7 Х Х Х  Х Х Х ІІ.(6) 

Модернізація 
промислового виробництва 
та його санація за 
потенціалами системно-
універсального 
функціонування 

8  Х  Х Х Х Х ІІ.(5) 

Реконструкція та 
переобладнання 
виробничо-
господарських і 
технологічних процесів 

9    Х  Х  ІІІ.(2) 

Інжиніринг когнітивно-
інформаційних та 
інноваційних процесів на 
підприємстві  

10 Х Х Х Х Х Х Х І.(7) 

Реінжиніринг бізнес-
процесів на підприємстві  

11 Х Х Х Х Х Х Х І.(7) 

Крос-інжиніринг 
науково-дослідницької та 
впроваджувальної 
діяльності за результатами 
оптимізації кадрового 
забезпечення  

12 Х Х Х Х Х Х Х І.(7) 

Пріоритет за 

напрямами 

реструктуризації (НР) 

13 ІІІ ІІІ ІІІ ІІ ІІІ І ІІ 

Бальна оцінка за НР 14 3 3 3 4 3 5 4 

УЗАГАЛЬНЕНИЙ 

ПРІОРИТЕТ  

15 ІІ.ІІІ ІІ.ІІІ ІІІ.ІІІ І.ІІ ІІ.ІІІ ІІ.І ІІ.ІІ 

Узагальнена кількісно-

якісна оцінка  

16 7 7 6 9 7 9 8 

Ранжування  
17 ІІ пріоритет  ІІІ 

пріоритет  

І пріоритет  ІІ пріоритет  І пріоритет  

Таблиця 1. Визначення об'єктів локалізації зусиль і вагомості реалізації дії цільових
функціоналів системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств

Джерело: Обчислено та систематизовано у табличному вигляду автором статті за використання метолів логічного моделюван-
ня та проектної інтерпретації.
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технологічних, організаційно-економічних
процесів. Слід за цим, як підтверджено свідчен-
нями, приведеними автором статті у табл. 2, не-
обхідно розробити стратегію управління рест-
руктуризацією, яка передбачатиме реформу-
вання та реорганізацію виробничо-економічної
системи і, лише, за урахуванням принципу за-
лишковості резервів, ресурсів і можливостей
підприємства, провадити реконструкцію й пе-
реобладнання технологічних, організаційно-
економічних і виробничо-господарських про-
цесів.

Відтак, як доведено й обгрунтовано автором
статті, за урахування сучасних умов функціо-
нування національного господарства та пост-
ійного нарощення реальних загроз економічній
безпеці держави, суб'єктам управління рест-
руктуризацією підприємств необхідно концен-
трувати зусилля, в основному, на мало витрат-
них організаційних нововведеннях і новаціях,
реалізація/ впровадження яких і обумовить
кардинальну модернізацію виробництва й
оновлення існуючої організаційної системи
управління.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Певним чином підсумовую вище зазначені

детермінанти стратегічного управління реструк-
туризацією підприємств в умовах ресурсних об-
межень, підтвердимо, що з огляду взаємопов'я-
зані етапи реалізації авторського методичного
підходу до визначення об'єктів локалізації зу-
силь суб'єктами управління, представлений нами
у табл. 2 перелік прикладного інструментарію
стратегічного управління — стане засобом до-
бору управлінських процедур щодо розв'язку
пріоритетного науково-прикладного завдання
щодо розробки адекватних реальним виробни-
чо-господарським, соціально-економічним, тех-
ніко-технологічним, еколого-економічним і зов-
нішньоекономічним процесам теоретико-мето-
дологічних підходів до вирішення проблем із ре-
структуризації підприємств при нарощенні заг-
роз надійності і збалансованості їхнього функ-
ціонування, а також убезпечення дієвості управ-
ління розвитком стратегічного потенціалу (із
формалізацією відповідної системи його оціню-
вання). Відтак, підсумуємо про таке:

Рис. 1. Трьох- рівнева формалізація системи стратегічного управління реструктуризацією
підприємств за пріоритетністю реалізації цільових функціоналів її функціональних елементів

Таблиця 2. Ідентифікація інструментарію процесного управління реструктуризацією в
контексті формування й освоєння елементів стратегічного потенціалу підприємств

Джерело * Обчислено та систематизовано у табличному вигляду автором статті за використання метолів логічного моделюван-
ня та проектної інтерпретації.
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— наразі, найбільш пріоритетними для забез-
печення результативності функціонування ви-
робничо-економічних систем із елімінуванням
загроз процесам переходу до сталого розвитку
— є реалізація чотирьох напрямів реструктури-
зації (модернізація та санація; інжиніринг, реін-
жиніринг і кросінжиніринг різних за природою
процесів). Їхнє запровадження і уможливлюва-
тиме формалізацію оптимальної для України (і
адекватної інваріантності) макроекономічної
моделі зустрічної реструктуризації підприємств
реального сектору економіки за синхронним ви-
користанням принципів системно-комплексного,
процесного і сценарного підходу до добору тех-
нологічних об'єктів модернізації з поступовим
підвищенням їхньої конкурентоспроможності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Геополітичні та геоекономічні сценарії
сучасного розвитку нашої держави є пер-
шопричинами не просто змін суспільного
ладу й середовища господарювання, вони
стали підгрунтям кризових станів та дисба-
лансів економічних систем, особливо ринку
та ринкової інфраструктури, що, в свою чер-
гу, призвело до зниження рівня конкурен-
тоспроможного розвитку підприємств в Ук-
раїні. Саме тому всебічна оцінка сучасного
стану конкурентоспроможності промисло-
вого підприємства та передумов і факторів,
що її визначають є необхідною та актуаль-
ною за мінливих умов розвитку економіки
України.
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FEATURES COMPETITIVE DEVELOPMENT OF DAIRY PROCESSING ENTERPRISES
IN THE MODERN PRACTICE OF MANAGEMENT

Розглянуто сучасні особливості конкурентоспроможного розвитку молокопереробного підприємства. Визначе-
но основні фактори, що впливають на рівень конкурентоспроможного розвитку підприємства. Окреслено можливі
шляхи підвищення конкурентоспроможного розвитку підприємства.

The modern features of a competitive dairy enterprise аre considered. The main factors affecting the competitive
level of the enterprise are determined. Outlined possible ways to improve the competitive development of the enterprise
are shown.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможний розвиток підприємства,
рівень конкурентоспроможного розвитку.

Key words: competitiveness, competitive development, the degree of competitive development.

Конкурентоспроможний розвиток під-
приємства є результатом здійснення власної
діяльності в інший, ефективніший за конку-
рентів спосіб, це набуття здатності витриму-
вати конкуренцію на ринку, можливість мати
певні вагомі переваги над продукцією інших
товаровиробників. Обрання власної ринко-
вої позиції, відмінної від конкурента, на
жаль, не є достатнім для того, щоб забезпе-
чувати постійні, істотні конкурентні перева-
ги. Формування конкурентоспроможності
підприємства, його продукції — складний
процес, який можливий лише за взаємодії
багатьох факторів із зовнішнім та внут-
рішнім середовищем господарювання. Така
особливість, поруч з вагомою роллю саме
конкурентоздатних підприємств у відтво-
ренні господарства держави, обумовлює
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актуальність дослідження в теоретичному й
практичному аспектах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Поняття "конкурентоспроможний розви-
ток підприємства" та низку особливостей і фак-
торів, які його формують, розглянуто в бага-
тьох економічних працях, зокрема таких нау-
ковців, як Л.В. Балабанова, М.П. Бутко, І.З. Дол-
жанський, Н.П. Дуброва, Т.О. Загорна, М.О. Жу-
ковський, А.Г. Загородний, С.М. Клименко,
І. Коломієць, В.Л. Корінєв, В.П. Мартиненко,
М. Портер, П.Р. Пуцентейло, Ю.О. Салип,
Н.А. Стельмащук, Н.П. Тарнавська, М.А. Юдін
та багатьох ін. Роботи згаданих вчених харак-
теризуються різноплановістю та глибиною
проведених досліджень і є підгрунтям для по-
дальшого наукового пошуку та аналізу всієї
множини особливостей, передумов й пара-
метрів які мають вплив на рівень конкурентос-
проможного розвитку підприємства [1; 2; 4; 6].
Адже сучасний динамічний розвиток націо-
нального господарства, його невпинна інтегра-
ційна спрямованість, швидкі зміни ринку, вима-
гають безперервного аналізу як теперішнього
стану конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств, так і визначення нових чинників,
умов, особливостей та факторів формування
конкурентоспроможного розвитку, що дозво-
лять не просто виживати підприємствам у
складних реаліях обмеженості ресурсів, а зак-
ріпитися на ринку як повноправні гравці, ви-
робники сучасної, інноваційної, якісної про-
дукції, що користуватиметься постійним попи-
том на національному та міжнародному рівнях.

Таким чином, метою даного дослідження є:
по-перше, характеристика передумов, особли-
востей та чинників формування конкуренто-
спроможного розвитку підприємства; по-дру-
ге, визначення на факторній основі напрямків
підвищення рівня конкурентоспроможного
розвитку для конкретного підприємства (ПАТ
"Бершадьмолоко") за умов геоекономічних пе-
ретворень в Україні. Завданням дослідження є
окреслення характерних рис сучасного конку-
рентного середовища підприємства, визначен-
ня низки особливостей, базових та специфіч-
них факторів формування конкурентоспро-
можного розвитку підприємства, пошук й об-
грунтування можливостей та перспектив щодо
підвищення рівня та вдосконалення конкурен-
тних позицій виробника.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конкурентоспроможний розвиток підприє-

мства можливий виключно за умов конкуренції

і через конкуренцію його доцільно розглядати
як процес, як здатність підприємства лідирува-
ти, поміж інших підприємств, виробляти, поста-
чати та продавати товари на ринок споживан-
ня [4]. Процес розвитку, власне, є поступаль-
ним рухом вперед, у свою чергу, для підприєм-
ства характеристика конкурентоспроможності
під час свого розвитку стає визначальною об-
ставиною, властивістю, яка характеризує стра-
тегію підприємства в мінливості сучасного
бізнес-середовища та є направленою на ефек-
тивне, якісне, результативне й кількісне забез-
печення підприємницької діяльності на ринку.

Конкурентоспроможність окреслює при-
сутність економічного суб'єкта в конкурентно-
му середовищі, сприяє накопиченню властивих
функцій з визначеною якістю і вартістю, про-
являється в процесі конкуренції і досліджуєть-
ся, з одного боку, як визначальний стимул рин-
кової дієвості, а з другого — як активний про-
цес пристосування до умов, правил і вимог рин-
ку [1]. Іншими словами, конкурентоспромож-
ний розвиток підприємства — це здатність гос-
подарської одиниці перевершити конкурента у
досягненні поставлених економічних цілей. Це
активний, безперервний рух до досягнення еко-
номічного ефекту від підприємницької діяль-
ності, утримуючи при цьому довготривалі кон-
курентні переваги на ринку.

Домінуючим внутрішнім чинником конку-
рентоспроможного розвитку підприємства є
конкурентоспроможність продукції. Аналіти-
ка стверджує, що конкурентоспроможність
продукції повинна відповідати трьом базовим
моментам: задовольняти запити покупців на
кращому рівні, ніж у конкурентів, через опти-
мальне поєднання нецінових і цінових пара-
метрів; організовувати успішний продаж на
даному ринку; відповідати запитам ринку у ви-
значений час і бути ефективно реалізованою
при наявності пропозиції інших подібних то-
варів. Конкурентоспроможність підприємства
і продукції — це різні за сутністю поняття, що
гармонійно доповнюють один одного, виступа-
ють соціально-економічною формою єдності
ефективності виробництва, організації управ-
ління і подальшої стратегії конкурентного роз-
витку підприємства [2; 3].

Забезпечення конкурентоспроможного
розвитку українських промислових підпри-
ємств на сучасному етапі є надзвичайно акту-
альним питанням, оскільки від цього залежить
перспектива розвитку промислової галузі та
економіки загалом. Промислові, переробні,
сільськогосподарські підприємства є генерато-
ром, який при раціональній організації здатний
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забезпечити вирішення сукупності економіч-
них, соціальних та екологічних проблем ста-
новлення міських та сільських територій. Про-
те, як показує практика, забезпечення виходу
підприємства на якісно вищий рівень розвитку,
який гарантував би сукупний ефект на станов-
лення інших пов'язаних галузей, регіону та
країни, є складним, проблемним і тривалим
процесом.

У випадку дослідження особливостей та
передумов формування конкурентоспромож-
ного розвитку підприємства, найкраще засто-
совувати факторний підхід, сутність якого в
тому, що досліджуючи конкретне явище чи
процес (розвиток) потрібно розглядати його з
точки зору факторів, що з ним взаємопов'язані.
Виходячи з того, що фактор — це "умови
здійснення господарських процесів і причин,
які впливають на ці процеси" [6], то основна
ідея факторного підходу полягає у вивченні
економічних явищ з погляду факторів, що на
нього впливають. Тобто, визначаючи певні тен-
денції структурних, кількісних чи якісних змін,
стан розвитку об'єкта, прояв його властивос-
тей, слід постійно вивчати сукупність чинників,
що зумовили такі зміни, тобто детально аналі-
зувати їх причини [1].

У даному дослідженні визначаються особ-
ливості конкурентоспроможного розвитку
молокопереробного підприємства ПАТ "Бер-
шадьмолоко" з огляду на те, що молокопере-
робка та виробництво молочної продукції є га-
луззю спеціалізації для України й, одночасно,
як внутрішній, так і зовнішній "молочні" ринки
відчувають суттєвий конкурентний тиск, що
має економічне та політичне забарвлення. За-
вод є головним постачальником молочної про-
дукції для виробництва солодощів Roshen. По-
тужності заводу забезпечують переробку до
320 тонн молока на день. Комбінат входить до
десятки виробників-лідерів України, як найб-
ільший переробник молочної сировини. "Бер-
шадьмолоко" можуть виробляти більше 20 тонн
сухих молочних продуктів: сухого знежирено-
го молока — 18 тонн, сухих вершків — 24 тон-
ни, сухого незбираного молока — 22 тонни, згу-
щеного молока — більше 40 тонн і масла верш-
кового — близько 10 тонн на добу.

За підсумками 2013 року "Бершадьмолоко"
скоротило прибуток на 0,59% або на 0,258 млн
гривень, в порівнянні з 2012 роком — до 43,341
млн гривень. Чистий дохід від реалізації про-
дукції збільшився на 34,24% або на 151,306 млн
гривень, в порівнянні з 2012 роком — до 593,177
млн гривень. ПАТ "Бершадьмолоко" веде свою
діяльність виключно за рахунок власних коштів

на основі самофінансування та самоокупності,
має достатньо власних обігових коштів. Мож-
ливими шляхами покращення ліквідності ПАТ
"Бершадьмолоко", є отримання додаткового
кредитування на пільгових умовах, залучення
інвестицій та отримання від замовників попе-
редньої оплати перед виконанням договірних
зобов'язань. На конкурентоспроможну діяль-
ність підприємства істотно впливають постійні
зміни у податковому законодавстві та в інвес-
тиційній політиці держави, неплатоспро-
можність партнерів і населення, наявність не-
добросовісної конкуренції, зношеність основ-
них засобів. Також на господарювання ПАТ
"Бершадьмолоко" суттєво впливають сезонні
зміни, зважаючи на велику собівартість вико-
нання робіт у зимовий період. Договори по пе-
реробці молока та реалізації готової продукції
укладаються на протязі всього року й викону-
ються в повному обсязі. За період 2013 року на
підприємстві було укладено договорів на за-
гальну суму 703144 тис. грн., чистий прибуток
складав 43341 тис. грн. (в 2012 році — було ук-
ладено договорів на загальну суму 521956 тис.
грн., чистий прибуток складав 43599 тис. грн.).
На 2014 рік частина договорів пролонговані.

Звісно виробничий процес на ПАТ "Бер-
шадьмолоко" супроводжується певними про-
блемами особливо внутрішнього характеру,
існує потреба в залученні додаткових матері-
альних та фінансових ресурсів для подальшо-
го нарощування обсягів виробництва та розши-
рення ринків збуту. Керівництво заводу має
намір найбільш повно наситити ринок продук-
цією, а також отримати прибутки задля задо-
волення економічних та соціальних інтересів
акціонерів та працівників ПАТ "Бершадьмоло-
ко". На 2014 рік передбачається наростити об-
сяги виробництва молочної продукції на 30 %.
Збільшення об'ємів виробництва продукції
здійснюватиметься не за рахунок підвищення
вартості, а за рахунок збільшення кількості [7;
9].

На сьогодні конкурентний розвиток ПАТ "Бер-
шадьмолоко", його прибутковість та великі об-
сяги реалізації продукції забезпечує корпора-
ція Roshen, адже молокозавод є основним по-
стачальником сухого молока для кондитерсь-
кого гіганта. Конкурентні позиції підприємства
утримуються за рахунок економності витрат,
продуктивності праці, раціональності викори-
стання основних засобів, забезпеченості мате-
ріально-технічними ресурсами, технологічної
складової, цінових та збутових важелів. Проте
окремо слід відмітити такі складові конкурен-
тоспроможного розвитку підприємства, як ун-
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ікальність продукції та екологічний імідж. Це,
перш за все, стосується таких продуктів, як згу-
щене молоко, що користується попитом на рин-
ку, забезпечує комбінату великі обсяги про-
дажів. ПАТ "Бершадьмолоко" почали виробля-
ти цей продукт для потреб кондитерської кор-
порації "Roshen" і з кожним роком на цю про-
дукцію зростає попит. Відоме підприємство
такою унікальною продукцією, як сухе незби-
ране молоко та сухі вершки "Екстра", які вико-
ристовуються кондитерськими підприємствами
нашої держави для виробництва молочного та
білого шоколаду. Молоко на ПАТ "Бершадь-
молоко" проходить три етапи систем контро-
лю в декількох лабораторіях, обладнаних су-
часною технікою. Молочну сировину прийма-
ють на завод по показниках, які значно жорст-
кіші за внутрішні вимоги, ніж вимагає держав-
ний стандарт. В сезон 2013 року "Бершадьмо-
локо" досягли виробництва сухих вершків "Ек-
стра" у розмірі 300 тонн за місяць, а починали з
70—80 тонн [7]. Ще одним конкурентоздатним
та унікальним продуктом ПАТ "Бершадьмоло-
ко" є масло солодковершкове, яке використо-
вується для виробництва тортів, тому "Київсь-
кий торт" виробництва "Roshen" відрізняється
неперевершеними смаковими якостями та відо-
мий далеко за межами України.

Досліджуючи рівень конкурентоспромож-
ного розвитку ПАТ "Бершадьмолоко" на рин-
ку України необхідно проаналізувати сам ри-

нок молока й молочних продуктів та визначи-
ти основних конкурентів "Бершадьмолоко" се-
ред молокопереробних підприємств. Конку-
рентні позиції комбінату високі, підприємство
належить до п'ятірки лідерів з переробки мо-
лока в Україні. В таблиці 1 наведено перелік
лідерів молокопереробної галузі України у 2013
році.

До цього рейтингу увійшли найбільші моло-
копереробні підприємства України за показни-
ком обсягів молока, що надійшло на перероб-
ку у 2013-му році. У рейтингу зазначені окремі
підприємства що належність до певної групи,
корпорації чи альянсу. Як видно з таблиці 1,
ПАТ "Бершадьмолоко" за обсягами перероб-
ки молока, а це 109936,0 тонн, поступається
лише ТОВ "Люстдорф" (також Вінницька об-
ласть, обсяг переробки — 139213,0 тонн), ПАТ
"Дубномолоко" (Рівненщина, 129372,0 тонн) та
ПАТ "Баштанський сирзавод" (Миколаївська
область, 127121,3 тонн).

Для більш точного аналізу конкурентного
становища ПАТ "Бершадьмолоко" в таблиці 2
наведено підприємства-конкуренти на регіо-
нальному та загальнодержавному рівнях. Заз-
начимо, що ПАТ "Бершадьмолоко" для того,
щоб втримати конкуренцію (як видно з табл. 2,
вона суттєва) вдається до різних засобів, іноді
не зовсім справедливих. Так, Вінницьке облас-
не територіальне відділення Антимонопольно-
го комітету України оштрафувало ПАТ "Лі-

Назва підприємства Область 

Об’єм молока, 
що надійшов на 
переробку в 2013 

році, тонн 

ТОВ «Люстдорф» Вінницька 139213,0 

ПАТ «Дубномолоко» (ТД «Українська сирна компанія») Рівненська 129372,0 

ПАТ «Баштанський сирзавод» (ГК «Молочний Альянс») Миколаївська 127121,3 

ПАТ «Бершадьмолоко» (Roshen) Вінницька 109936,0 

ПАТ «Донецький ММЗ № 2» (ПрАТ «Геркулес») Донецька 107850,0 

ПрАТ «Тернопільський молокозавод»  

(ТМ «Молокія») 

Тернопільська 99930,0 

ПАТ «Житомирський маслозавод»  

(ТМ «Рудь») 

Житомирська 90042,0 

ПрАТ «Галичина» Львівська 87601,0 

ПАТ Комбінат «Придніпровський» Дніпропетровська 79520,0 

ПАТ «Бель Шостка Україна» Сумська 77826,0 

ПрАТ «Лакталіс Миколаїв» Миколаївська 76182,0 

Філія «Роменський молочний комбінат» ПП «Рось» (ДП 

«Мілкіленд-Україна») 

Сумська 71302,0 

ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» Миколаївська 64271,0 

ПАТ «Куп’янський МКК» Харківська 59674,7 

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (Укрпродукт 
Груп) 

Хмельницька 58178,0 

Тульчинська філія ТОВ «Інтер Фуд» (Терра Фуд) Вінницька 52483,0 

ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» Хмельницька 52095,0 

ТОВ «Інтермол» Дніпропетровська 44000,0 

ПрАТ «Літинський молокозавод» Вінницька 43882,0 

ТОВ «Данон Дніпро» (Данон Україна) Херсонська 41863,6 

Таблиця 1. Лідери молокопереробної галузі України

Джерело: інформації: www. milkua. Info [8].
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тинський молочний завод" і
ПАТ "Бершадьмолоко" в
цілому на 10 тис. грн. за ан-
тиконкурентні узгоджені дії.
Як показало розслідування
АМКУ, ці підприємства в вес-
няний період 2012 року одно-
часно і безпідставно встано-
вили однакову закупівельну
ціну на молоко. Такі дії при-
звели до обмеження конку-
ренції на ринку і утиску інте-
ресів споживачів. За інфор-
мацією прес-служби, підпри-
ємства визнали і припинили
порушення і зобов'язалися
сплатити штраф до держав-
ного бюджету.

Отже, ще один фактор
конкурентоспроможного
розвитку ПАТ "Бершадьмо-
локо" — це фактор ціни на
сировину, яка в подальшому
визначає вартість готової
продукції. На основі моніторингу цін на моло-
ко у 2013 році є можливим зазначити, що заку-
півельні ціни на молоко мали тенденцію до
зменшення, так закупівельні ціни на молоко
вищого гатунку, за даними господарств знизи-
лися на 1,2% (- 5коп.) — до 4,14 грн./кг. Най-
вищі ціни зафіксовані у Луганській та
Чернігівській (4,50 грн./кг) областях. Мінімаль-
на ціна була в Київській (3,98 грн./кг) та
Рівненській (3,92 грн./кг) областях.

Ціни на молоко екстра гатунку знизилися
на 0,7% (-3 коп.) — до 4,26 грн./кг. Найдорож-
че молоко екстра гатунку закуповували у Хер-
сонській (4,60 грн./кг) та Чернігівській (4,35
грн./кг) областях. Найменша ціна зафіксована
у Миколаївській області — 4,10 грн./кг. Ціни
на молоко першого гатунку також знизилися
— на 1,5% (-6 коп.) — до 4,04 грн./кг. Найвищі
ціни на молоко цього гатунку зафіксовані у До-
нецькій (4,50 грн./кг) та Київській областях

Рис. 1. Місце ТМ "Бершадьмолоко" серед провідних торговельних марок України на ринку
продукції з незбираного молока України

Джерело: [7; 8].

Таблиця 2. Основні конкуренти ПАТ "Бершадьмолоко"
на рівні регіону та держави

Джерело: [8]; [9].

№ 

п/п 
В межах Вінницької області В межах України 

1  ТОВ «Люстдорф» (Іллінецький  

р-н.) 
ПАТ «Дубномолоко» (Рівненська обл.)  

2 ПАТ «Літинський молочний завод» 

(Літинський р-н.) 

ПАТ «Баштанський сирзавод» (Миколаївська 
обл.) 

3 ТОВ «Тульчинський маслосирзавод» 

ТМ Тера-Фуд 

ЗАТ «Деражнянський молокозавод» 

(Хмельницька обл.) 
4 ПАТ «Вапнярський сирзавод» 

(Томашпільський район) 

ПАТ «Решетилівський маслозавод» 

(Полтавська обл.) 
5 ПАТ «Крижопільський сироробний 

завод» 

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» 

(Хмельницька обл.) 
6 ТОВ «Могилів-Подільський 

молокозавод» 

ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (ТМ 

«Молокія») 

7 ТОВ «Гайсинський молокозавод»,  ЗАТ «Галичина» (Львівська обл.) 
8 ТОВ «Чечельницький молочний завод» ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» 

(Житомирська обл.) 
9 ПАТ «Тростянецький молокозавод» ТОВ «Балтський молочно-консервн. комбінат 

дитячих продуктів» (Одеська обл.) 
10 СП «Піщанський молокосирзавод» ПАТ «Молочник» (м. Житомир) 

11 ПАТ «Ямпільський маслосирзавод» ПАТ «Зарічненсьий молокозавод» 

(Рівненська обл.) 
12 ТОВ «Барський молокозавод» ПАТ Житомирський маслозавод ТМ Рудь 

(Житомирська обл.) 
13 ТОВ «Погребищенський 

маслосирзавод» 

ГК «Агрополіс» ТМ «Щедрий Вечір» 
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(4,08 грн./кг). Найменша ціна — в Дніпропет-
ровській області — 3,65 грн./кг та Волинській
— 3,80 грн./кг. Що стосується прогнозів на най-
ближчий період, то з огляду на інформацію про
проблеми експорту до Росії, закупівельні ціни
на молоко можуть і не стабілізуватися [8].

На ринок молока в Україні впливає скоро-
чення поголів'я корів, хоча цей процес має се-
зонний характер. Так, у 2013 році в господар-
ствах усіх категорій налічувалося 2 587,8 тис.
голів корів, що на 0,3% менше ніж станом на
2012 рік, і на 0,8% менше, ніж на 2011 рік [10].
Як показує статистика, вдалося дещо збільши-
ти виробництво молока — на 0,8%, у господар-
ствах усіх категорій за січень — вересень було
вироблено 9012,9 тис. т молока [10]. Через те,
що зросли обсяги виробництва молока, то збіль-
шилась і реалізація цієї продукції сільськогос-
подарськими підприємствами.

Поточні ціни на молоко, за даними госпо-
дарств та Міністерства аграрної політики та
продовольства виглядають так: гатунок екст-
ра — 4,41 грн./кг, вищий гатунок — 4,33 грн./
кг, перший гатунок — 4,13 грн./кг, та молоко
ІІ-го гатунку від сільськогосподарських
підприємств — 3,03 грн./кг, а господарств на-
селення — 2,44 грн./кг [8].

Одним з дієвих факторів впливу на конку-
рентний розвиток ПАТ "Бершадьмолоко" є
відносно новий чинник іміджу та PR. В Україні
функціонують конкурентно-сильні й відомі
проекти, імідж яких є не тільки позитивним, а
й наслідуваним низкою конкурентів (рис. 1).

Якщо проаналізувати ринок, учасником
якого є ПАТ "Бершадьмолоко", то головними
його конкурентами на ринку молока України,
з перспективою стати національними гравцями
у виробництві продукції з незбираного молока
в середньоціновому сегменті стали — "Юнімілк
Україна", "Вімм-Білль-Данн", "Західна молоч-
на група", "Рейнфорд", ПрАТ "Літинський мо-
лочний завод" (рис. 1).

Оцінка частки ринку основних конкурентів
на ринку продукції з незбираного молока
здійснювалась з розрахунку виробленого пит-
ного молока, вершків, кисломолочних про-
дуктів та продуктів сирної групи (за даними
Держкомстату України). Особливості кон'юн-
ктури масло-молочних продуктів визначають-
ся недостатніми об'ємами пропозиції вершко-
вого масла на українському ринку, що зумов-
лено дефіцитом сировинних ресурсів та низь-
кою рентабельністю даного виду продукції.
Провідні позиції в сегменті належать таким
підприємствам, як "Галичина", "Люстдорф",
"Молочна фабрика Рейнфорд" та "Бершадьмо-

локо". Якщо говорити про видовий розподіл у
загальному випуску молочних продуктів, то
найбільшу питому вагу, традиційно, займали
рідке молоко оброблене (38%), кисломолочні
продукти (24%) і жирні сири — 11%. Частка
інших молочних продуктів становила по 5—6%
кожна група, у тому числі: морозиво (6%), вер-
шкове масло (5%), сухе молоко (6% ), молочні
консерви (5%) [8].

Отже, конкурентоспроможний розвиток
підприємства формується під впливом великої
кількості особливостей, факторів та переду-
мов, основними з яких є сам товар — продук-
ція підприємства, положення підприємства на
ринку, ємність такого ринку, можливості збу-
ту продукції та методи товароруху, фінансо-
вий та виробничий потенціал підприємства та
багато інших. Проаналізоване вище ПАТ "Бер-
шадьмолоко" характеризується дуже вигідним
положенням на ринку молока й молочних про-
дуктів, має стабільні фінансові можливості для
власного відтворення, підприємству притаман-
на стійка конкурентоздатна позиція лідера мо-
лочної промисловості Вінниччині та України, і
все це в першу чергу завдяки постійному та га-
рантованому ринку збуту власної продукції,
що забезпечує для ПАТ "Бершадьмолоко" кор-
порація "Roshen", якій належить 86% акцій ПАТ
"Бершадьмолоко". Завдяки тому, що головний
замовник продукції — корпорація Rоshen —
підприємство "Бершадьмолоко" працює на
повній завантаженості й нарощує виробницт-
во своєї продукції, яка відзначається високою
якістю та конкурентоспроможністю. Однією з
визначальних передумов такого рівня конку-
рентоспроможного розвитку підприємства ста-
ло те, що у випадку ПАТ "Бершадьмолоко" і
товаровиробник і продавець зацікавлені в зро-
станні прибутку, тут функціонують маркетин-
гові механізми управління діяльністю підприє-
мства, запроваджені власниками.

ВИСНОВКИ
Окрім класичних особливостей та факторів

формування конкурентоспроможного розвит-
ку таких як якість продукції, зниження собівар-
тості продукції, ліквідація невиправданих вит-
рат, раціональне та ефективне використання
фінансових ресурсів "Бершадьмолоко", сучас-
ними передумовами та особливостями конку-
рентоспроможного розвитку підприємства є
маркетингові прийоми та засоби такі, як рек-
лама, PR, розробка іміджу підприємства, його
бренд, торговельна марка, впізнаваність про-
дукту серед безлічі інших товарів, упаковка,
засоби продажу, логістичний супровід, еколо-
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гічна складова, тощо. Те, що "Бершадьмолоко"
знайомі для кожного жителя Вінниччини бренд
— не викликає сумніву, але його по всяк час
пов'язують та асоціюють з брендом "Roshen".
Тому необхідним є визначення конкурентного
потенціалу власне "Бершадьмолоко", адже
якщо конкурентоспроможна продукція — то й
конкурентоспроможне саме підприємство.

Конкурентний потенціал торговельної мар-
ки "Бершадьмолоко" досить високий, що пози-
тивно відрізняє підприємство від загального
рівня конкуренції між молочними марками на
ринку молока та молочних продуктів. "Бер-
шадьмолоко" не абсолютний лідер ринку, за-
вод має певну зону ризику (за об'ємом перероб-
ки молока посідає 4-те місце в країні), але має
власну визначену ринкову нішу є гнучким
підприємством з високим рівнем конкурентно-
го розвитку. Підприємству й надалі доцільно
удосконалювати систему формування конку-
рентних переваг власної молочної продукції,
адже тільки так можливо втримувати довгот-
ривалі конкурентні переваги. Для ТМ "Бер-
шадьмолоко" доцільно утримувати та примно-
жувати стратегічну активність перебування на
ринку, шляхом активізації реклами, формуван-
ня позитивного екологічного іміджу "Бершадь-
молоко", застосовуючи сучасні маркетингові
механізми.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ
ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Спроби визначити методологічні засади по-
будови фінансово-кредитної системи (ФКС) аг-
рарного сектору економіки неодноразово
здійснювалися у вітчизняній та зарубіжній літе-
ратурі.

В Україні виконувалася науково-дослідна
робота на тему "Розробка моделі "дорожньої
карти" управління процесом створення розви-
нутої фінансово-кредитної системи АПК
(ФКСА)", результатом якої стали пропозиції
щодо структури ефективної ФКСА. Але ці про-
позиції носили обмежений характер через те,
що: по-перше, не базувалися на обгрунтовано-
му визначенні сутності фінансово-кредитної
системи АПК; по-друге, передбачали акцент на
задоволенні фінансових потреб підприємств
АПК через договірні взаємовідносини з такими
кредитними установами як комерційні банки,

УДК 336.7:631.1

О. О. Олійник,
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

O. Oliynyk,
PhD in economics, associate professor, associate professor of department of finance and credit,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FACTORS OF FORMATION OF EFFECTIVE FINANCIAL SYSTEM OF AGRICULTURAL SECTOR
OF ECONOMY

Визначено фактори, які слід враховувати при розбудові фінансово-кредитної системи (ФКС) аграрного сектору
економіки, зокрема такі, як тип ФКС, який формується в країні, тип правової системи в країні, кредитне раціонуван-
ня, структура сільськогосподарських підприємств, макроекономічна ситуація, роль держави.

The factors for the development of financial system of agrarian sector of economy, in particular, such as the type of
the financial system, which is formed in the country, the type of legal system in the country, credit rationing, farm structure,
the macroeconomic situation, the role of the state, are defined.

Ключові слова: Фінансово-кредитна система, банківська фінансово-кредитна система, рин-
кова фінансово-кредитна система, правова система, кредитне раціонування.

Key words: Financial system, bank-based financial system, market-based financial system, legal
system, credit rationing.

кредитні спілки та лізингові компанії. Поза ува-
гою залишилась можливість підприємств АПК
фінансувати свої потреби за допомогою інстру-
ментів фондового ринку (крім іпотечних цінних
паперів, які було представлено у пропозиціях).
З одного боку такий підхід можливо пояснити
недостатністю інвестиційних ресурсів на вітчиз-
няному фондовому ринку і, як наслідок, відсут-
ністю достатнього попиту на такі цінні папери
підприємств-емітентів АПК як акції та облігації.
Але протягом останніх семи років крупні вітчиз-
няні агрокомпанії почали виходити на міжна-
родні фондові ринки такі як Лондонська фон-
дова біржа, Франкфуртська фондова біржа,
Варшавська фондова біржа, де вони здійснюють
первинні розміщення акцій (IPO).

У Російській Федерації як в практичному ас-
пекті, так і теоретичному, неодноразово роби-
лися спроби щодо створення кредитно-фінан-
сової системи АПК. Зокрема в розпорядженні
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Президента Російської Федерації від 15 бе-
резня 2000 р. №75 йде мова про створення Рос-
ійського сільськогосподарського банку (Рос-
сільгоспбанку) для формування на його базі на-
ціональної кредитно-фінансової системи обслу-
говування товаровиробників в сфері агропро-
мислового виробництва. Визначення національ-
ної кредитно-фінансової системи обслуговуван-
ня товаровиробників у сфері агропромислово-
го виробництва задекларовано в Стратегії Рос-
сільгоспбанку, яке зазначає, що вона являє со-
бою сукупність кредитно-фінансових інститутів,
які включають банківські установи, небанківські
інститути фінансового посередництва, в тому
числі кредитні кооперативи, а також організації
фінансової інфраструктури, які спираючись на
весь комплекс інструментів, які знаходяться в їх
розпорядженні, здійснюють фінансове забезпе-
чення процесів відтворення в сільському госпо-
дарстві.

Не зважаючи на декларування необхідності
створення фінансово-кредитної системи АПК в
Російській Федерації, остання так і не була ство-
рена. Держава замість розвитку фінансово-кре-
дитної системи взяла курс на масштабну під-
тримку створених за її участю структур, та,
більше того, наділила їх функціями, які форму-
ють ці структури як квазісистему [1, с. 49].

У попередніх наших дослідженнях вже був
проведений порівняльний аналіз щодо визначен-
ня сутності та завдань фінансово-кредитної си-
стеми з поглядів вітчизняної та західної наук [2,
3], а також нами було визначено сутність ФКС
аграрного сектору економіки як сукупність
фінансових корпорацій та підприємств аграрно-
го сектору, які вступають у фінансові відносини
щодо руху фінансових інструментів на еквіва-
лентній основі з метою накопичення багатства,
трансформування доходів у майбутнє, фінансу-
вання інвестиційних проектів та управління ри-
зиків [5]. Спираючись на таке розуміння ФКС
аграрного сектору, зробимо спробу визначити
основні фактори її формування.

Питаннями формування фінансово-кредит-
ної системи аграрного сектору економіки част-
ково займалися такі вітчизняні економісти, зок-
рема О. Гудзь, С. Кручок, Н. Кручок, С. Навроць-
кий, О. Непочатенко, Н. Танклевська тощо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтувати фактори, які закладають ме-

тодологічні засади формування фінансово-кре-
дитної системи аграрного сектору економіки та
які забезпечать її якісний динамічний розвиток.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однією із основних факторів формування

ФКС аграрного сектору є тип ФКС, що фор-
мується в країні. Західна наука виокремлює два

типи фінансово-кредитних систем — банківсь-
ка (bank-based or the "relationship-based system")
і ринкова (market-based or arm's length system)
[12]. Аналіз досліджень щодо переваг і недоліків
кожної з них засвідчив, що неможливо обумо-
вити однозначну перевагу жодного з типів ФКС
у загальному випадку без конкретизації умов ок-
ремої країни [4].

Оскільки Україна тільки розбудовує свою
ФКС, слід скористатися світовим досвідом щодо
цього питання, визначивши, за яких умов краще
функціонує той або інший тип ФКС.

Банківська ФКС краще працює на ранніх ста-
діях індустріалізації, в умовах фінансування ка-
піталомістких об'єктів, при неефективній пра-
вовій системі, коли роль наукомістких галузей
відносно невисока, в невеликих, закритих, од-
норідних економіках [6].

Ринкова ФКС краще працює там, де роз-
кривається інформація компаніями і достатньо
захищені інтереси інвесторів [8].

Якщо говорити про можливість одночасно-
го формування двох типів систем шляхом комб-
інування різних елементів двох ФКС, то тут іс-
нують полярні точки зору. З одного боку, Р.
Шмідт та ін. вважають, що з позиції принципів
взаємодоповнюваності та узгодженості немож-
ливо змішувати різні елементи ФКС, під якими
слід розуміти структуру фінансового сектору,
моделі фінансування підприємств, корпоратив-
не управління підприємством [19]. Інша група
експертів — Р. Левіне та ін. вважають, що банки
і ринки можуть виникати і розвиватися одночас-
но, здійснюючи різні фінансові послуги, що по-
зитивно впливає на економічне зростання [16].

Розглянемо більш детально представлені
точки зору. Шмідт Р. та ін. визначають ФКС з
позицій системного підходу, тобто як взаємодія
наступних елементів: структура фінансового
сектору, моделі фінансування підприємств, кор-
поративне управління підприємством. Причому
ключовою позицією цього підходу є взаємодія
елементів системи на принципах взаємодопов-
нюваності (complementarity) та узгодженості
(consistency). Взаємодоповнюваність означає,
що різні елементи системи спроможні підсилю-
вати один одного в разі позитивного впливу і по-
м'якшувати один одного в разі негативного впли-
ву, простими словами, елементи системи підхо-
дять один до одного. Але взаємодоповнюваність
елементів системи засвідчує лише потенціал,
який може бути не реалізований. Узгодженість
системи характеризує, що елементи системи
дозволяють використовувати потенціал, який є
результатом їх взаємодоповнюваності [19, с. 7].

Охарактеризувати тип ФКС з позиції кри-
теріїв взаємодоповнюваності та узгодженості
означає дати відповіді на такі запитання [19, с.
19]:
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— як підприємства переважно фінансують
свої інвестиційні потреби;

— наскільки превалюють відносини "банк —
клієнт";

— яким чином домогосподарства зберігають
і акумулюють заощадження;

— як функціонує система корпоративного
управління;

— як здійснюється пенсійне фінансування.
Наприклад, у контексті визначених питань

ФКС США як ринкова виглядає таким чином: 1)
підприємства переважно використовують
фінансовий ринок як джерело фінансування; 2)
відносини "банк — клієнт" не є щільними, а є рин-
ковими (arm's-length), тобто банки не відіграють
значної ролі, якщо підприємство відчуває про-
блеми з фінансуванням; 3) домогосподарства ви-
користовують здебільшого для заощаджень
пенсійні фонди та інші небанківських фінансо-
вих посередників, у свою чергу, ці установи в
основному управляють своїми ресурсами через
фінансовий ринок; 4) фінансовий ринок є клю-
човим елементом корпоративного управління
компаній: загроза захоплення забезпечує діяль-
ність менеджерів компаній в контексті інтересів
акціонерів.

ФКС Німеччини та Японії з огляду на вище-
зазначені критерії виглядає так: 1) банки є клю-
човими гравцями фінансового сектору, які пе-
реважно забезпечують потребу у зовнішньому
фінансуванні підприємств; 2) банки в основно-
му акумулюють заощадження домогосподарств;
3) банки встановлюють щільні стосунки з
підприємствами через надання кредитів, а також
купівлю їхніх цінних паперів, що, в свою чергу,
забезпечує активну участь банків в корпоратив-
ному управлінні компаній. Корпоративне управ-
ління цих країн більше орієнтовано на основних
причетних осіб (стейкхолдерів), до яких нале-
жать також банки та працівники, і таким чином
функціонує в основному за рахунок внутрішнь-
ого контролю. Отже, банки і працівники відігра-
ють важливу роль в корпоративному управлінні
поруч з крупними акціонерами. Представники
зазначених груп в основному формують спос-
тережну раду компаній та визначають загальну
політику діяльності компанії, яка спрямована на
стабільність і зростання, а не на максимізацію
прибутків акціонерів. Отже, всі елементи ФКС
Німеччини та Японії не тільки взаємодоповню-
ють один одного, але й узгоджені між собою.

Спираючись на принципи взаємодоповнюва-
ності та узгодженості окремі вчені роблять вис-
новок, що взаємодоповнюваність запобігає від
зближення двох типів ФКС, тому що елементи
двох систем не можливо змішувати, бо це пород-
жує неузгодженість. Узгодженість можлива
лише між елементами або банківської, або рин-
кової ФКС. Або іншими словами, якщо ми фор-

муємо систему з позиції принципу узгодженості,
то принцип взаємодоповнюваності не дозволяє
зблизитися двом типам ФКС і тому узгодженість
можливо досягти тільки в рамках певного типу
ФКС. Отже, зміна типу ФКС можлива лише у
фундаментальному напрямку — від одного типу
до іншого.

Як вже зазначалося інша група вчених —
Р. Левіне та ін. за допомогою проведених стати-
стичних досліджень визначили, що фінансовий
розвиток обумовлений одночасно ліквідністю
фондового ринку та розвитком банківського
сектору, отже їх одночасний розвиток сприяє
економічному зростанню, але за умови, що вони
забезпечують відмінні один від одного фінансові
послуги. Зокрема на основі даних по 47 країнах
за період 1976—1993 рр. вони довели, що банки і
ринки разом мають незалежний зв'язок з еко-
номічним зростанням [16]. Тобто вони визнача-
ють, що не має протиріччя щодо одночасного
розвитку банківської і ринкової ФКС в одній
країні.

Певні експерти зазначають, як висновок з
проведених досліджень, що не має сенсу зосе-
реджувати увагу на тому, якою повинна бути
ФКС — банківська чи ринкова, більш актуаль-
ним є зосередити увагу на правовій та політичній
системах, які є передумовами ефективного роз-
витку банків і фондових ринків [15, 18].

Так, існує точка зору, що на формування
ФКС в першу чергу впливає правова система, яка
є в країні. В кінці 1990 років група вчених опуб-
лікувала результати своїх досліджень, де основ-
ним фактором фінансового розвитку було виз-
начено правову систему [15]. В подальшому ви-
ник цілий напрям досліджень під назвою "право
і фінанси". В цілому в сучасній літературі виок-
ремлюють чотири основні системи права, які
діють в різних країнах: англійська, французька,
німецька та скандинавська. В свою чергу, ці сис-
теми об'єднують в дві групи системи права: за-
гальна (англійська) та цивільна (французька,
німецька, скандинавська). Основна відмінність
країн із загальним правом від країн із цивільним
правом полягає в тому, що в перших основний
пріоритет надається рішенням судових органів,
які мають широкі можливості і повноваження
щодо інтерпретації законів. У країнах із загаль-
ним правом більше проглядається тенденції об-
меження влади держави і підтримка прав влас-
ності громадян, ніж в країнах з цивільним пра-
вом. Для англійської правової традиції харак-
терний "природжений" динамізм, тобто загаль-
не право розвивається одночасно з тим, як судді
вирішують нові справи.

Зазначена група вчених у своїй роботі, яка
стала поштовхом у вивченні впливу права на
ФКС, зробила такі три висновки [15]. По-пер-
ше, країни із загальним правом краще захища-
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ють права інвесторів, ніж в країнах з цивільним
правом. Найгірше права інвесторів захищають-
ся в країнах з французьким правовими традиці-
ями, німецька і скандинавська правові системи
знаходяться посередині. По-друге, виконання
контрактних зобов'язань найкраще здійс-
нюється в країнах з німецькою та скандинавсь-
кою системами права, найгірше — з французь-
кою. Аналогічне ранжирування характерне по
відношенню до стандартів звітності. По-третє,
країни розвивають механізми щодо компенсації
недостатнього захисту прав інвесторів. Зокре-
ма такими механізмами можуть бути виплата
обов'язкових дивідендів, вимоги щодо резервів.
Переважно такі механізми притаманні країнам
із цивільним правом. Іншим розповсюдженим
адаптивним механізмом у відповідь на слабкий
захист інвесторів є концентрація власності. Дос-
лідження показали, що в країнах, де високі стан-
дарти звітності та добре захищені права інвес-
торів, відносно низька концентрація власності.
Таким чином, зазначені автори роблять висно-
вок, що система загального права більше сприяє
розвитку фінансових інститутів, ніж система ци-
вільного права.

Існує інша концепція під назвою "політична
система і фінанси", прибічники якої зазначають,
що такий постійний фактор як правова система
не може пояснити зміни у фінансову розвитку,
а відмінності у ФКС пов'язані з дією політичних
сил [18]. Теорія політики і фінансів наголошує,
що діюча на певний момент політична сила на-
магається не тільки сформувати відповідну пол-
ітику, але й інститути, в тому числі фінансові,
які дозволяють реалізувати цю політику. Якщо
ця політична сила вважає, що для досягнення
цілей необхідно функціонування конкурентних
ринків, то остання забезпечує прийняття законів
та створення інститутів, які сприяють фінансо-
вому розвитку. Отже, теорія політики і фінансів
переконує, що централізовані, закриті політичні
системи перешкоджають фінансовому розвит-
ку більше, ніж конкурентні, відкриті політичні
системи. На підставі цього вони роблять висно-
вок, що недостатньо тільки розвивати фінансові
інститути, а більш вагомо є забезпечити існуван-
ня політичних передумов. Бо в разі їх відсутності
фінансові інститути, навіть якщо вони добре
розвинуті, втрачають багато інтересів. На дум-
ку прибічників цієї концепції, необхідно змен-
шувати політичний вплив на фінансову систему,
вона повинна функціонувати на принципах
відкритості. Як засіб для пом'якшення економі-
чних негараздів внаслідок відкритості пропо-
нується використовувати програми страхуван-
ня.

Наступною концепцією, яка пояснює зако-
номірності формування ФКС, є теорія "вкладу"
(endowment view). Згідно з цією концепцією фор-

мування фінансових інститутів відбувається під
впливом географічних факторів. Зокрема певні
автори на підставі теорії вкладу пояснюють
відмінності щодо ФКС в колонізованих країнах
[9]. У тих країнах, де були добрі умови щодо
землі, клімату та життєдіяльності створювали-
ся відповідні інститути для забезпечення трива-
лого процвітання. Країни, які визначалися про-
тилежними характеристиками, використовува-
лися тільки як джерело вилучення ресурсів без
намагання розвивати фінансові інститути.

Крім того, що існують теоретичні концепції,
які обумовлюють різні підходи до формування
ФКС також існують численні роботи щодо ем-
піричного оцінювання того або іншого фактору
на формування ФКС за допомогою сучасних
кількісних методів [8; 17].

Хоча визначається одними експертами, що
важливо для формування вибрати тип ФКС, а,
іншими, на перше ставиться правова система, ці
два аспекти значно пов'язані між собою.

У країнах з загальним правом, як правило,
переважає ринкова ФКС, в країнах з цивільним
правом — банківська. Отже, при формуванні
ФКС слід враховувати, що в умовах загального
права запровадження ринкової ФКС буде більш
успішною, де вимагаються підвищені вимоги до
захисту прав інвесторів. У країнах з цивільним
правом більш успішною буде функціонування
банківської ФКС.

Отже, в процесі формування ФКС слід звер-
нути увагу на реформи в галузі права та обліку.
Також слід враховувати при яких правових сис-
темах краще розвивається той або інший тип
ФКС. Формувати ФКС слід на принципах взає-
модоповнюваності та узгодженості.

При побудові фінансово-кредитної системи
аграрного сектору економіки слід враховувати
таке явище як кредитне раціонування.

Кредитне раціонування передбачає, що або
а) серед рівних заявників на кредит певні отри-
мують кредит, а деякі не отримують, навіть якщо
вони готові заплатити вищу процентну ставку,
або б) група заявників не в змозі отримати кре-
дит при будь-якій процентній ставці [20, с. 394—
395]. Таким чином, під кредитним раціонуван-
ням сільського господарства слід розуміти, що
сільськогосподарське підприємство не може от-
римати кредит взагалі або в необхідному обсязі
навіть в тому випадку, коли останнє готове зап-
латити більш високу процентну ставку.

Вивчення раціонування кредиту має велике
практичне значення. По-перше, наявність кре-
дитного раціонування, як зазначено, наприк-
лад, у Т. Япеллі [14], негативно позначається на
економічних результатах сільськогосподарсь-
кої галузі. Згідно з Дж. Фольц [11] втрати по-
в'язані з тим, що підприємство не в змозі забез-
печити оптимальний розподіл ресурсів в корот-



40
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2014

костроковому періоді, а також з тим, що воно
змушене відмовлятися від довгострокових інве-
стицій в землю і обладнання, оскільки не може
згладити свої витрати в часі. По-друге, як по-
казали М. Есваран і А. Котвал [10], недоскона-
лості кредитного ринку можуть призводити до
зростання диференціації сільгосптоваровироб-
ників.

Викладена сутність кредитного раціонуван-
ня сільського господарства вимагає втручання
держави для згладжування негативних наслід-
ків, а отже розбудова ФКС аграрного сектору
економіки неможлива без підтримки держави.
Теоретичні дослідження засвідчили, що такі
інструменти державної підтримки, як субсиду-
вання процентної ставки та гарантування кре-
диту зменшують неефективність, яка спричине-
на кредитним раціонуванням сільського госпо-
дарства в умовах інформаційної асиметрії. При-
чому теоретична модель засвідчила, що гаран-
тування кредитів більш ефективний спосіб змен-
шення кредитного раціонування, ніж субсиду-
вання процентної ставки [13].

Також при побудові ФКС аграрного секто-
ру економіки слід враховувати структуру
сільськогосподарських підприємств. У разі роз-
виненості малих форм господарювання в
сільському господарстві необхідно розвивати
фінансові інститути, які найбільш вдало забез-
печують фінансові потреби цих форм господа-
рювання. Такими фінансовими інститутами, як
правило, є кредитні кооперативні інститути, такі
як кредитні спілки.

У процесі формування ФКС також необхід-
но враховувати макроекономічну ситуацію. Роз-
виток інфляційних процесів і бюджетна незба-
лансованість обмежують розвиток і банків, і
ринку цінних паперів. Гіперінфляція породжує
дезінтермедіацію і валютне заміщення. Бюджет-
на незбалансованість визначає розрив між
внутрішнім кредитом і кредитуванням приват-
ного сектору економіки. Тому найнижчий рівень
фінансового посередництва спостерігається у
тих країнах, де макроекономічна нестабільність
виявилася найсильнішою і тривала найдовше
(СНД і ПСЄ) [7].

Як правило, при побудові фінансово-кредит-
ної системи аграрного сектору економіки знач-
ну роль відіграє держава. Вона виступає, як по-
казує досвід, не тільки як регулятор, а вразі не-
обхідності створює відповідні спеціалізовані
структури для забезпечення фінансових потреб
АПК.

ВИСНОВКИ
При розбудові ФКС аграрного сектору еко-

номіки слід врахувати вплив багатьох факторів,
серед яких найважливішим є тип ФКС, який
формується в країні. Також суттєвими факто-

рами впливу на розвиток ФКС є тип правової
системи в країні, кредитне раціонування, струк-
тура сільськогосподарських підприємств, мак-
роекономічна ситуація, роль держави. Практи-
ка розвинених країн засвідчує значну роль дер-
жави у формуванні ФКС аграрного сектору
економіки, яка полягає у започаткуванні, регу-
люванні та підтримці спеціалізованих фінансо-
во-кредитних установ, головними завданнями
яких є фінансування аграрного сектору еконо-
міки. Лише комплексне врахування всіх обу-
мовлених факторів може забезпечити якісний
динамічний розвиток ФКС аграрного сектору
економіки.
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ВСТУП
Забезпечення економічного росту є най-

важливішим завданням державного керування
будь-якого національного господарства. Як
вказує економічна теорія й підтверджує прак-
тика розвитку багатьох країн, необхідно, щоб
ріст мав інвестиційну основу й носив са-
мопідтримуючий характер. Значна територія
України обумовлює нерівномірність розміщен-
ня виробництва, значну диференціацію розвит-
ку окремих територій. Відбудовний економіч-
ний ріст, на думку дослідників, лише загострив
проблеми дивергенції регіонального розвитку,
що проявляються в локалізації зростання до-
ходів у незначному числі регіонів. Тому інвес-
тиційні процеси, що спричиняються економіч-
ний ріст, розглядаються нами відповідно до
особливостей конкретного регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У числі найбільш великих сучасних фахівців
по теорії і практиці інвестування слід назвати
таких зарубіжних та вітчизняних вчених:
Р. Александера, Р. Брейлі, З. Боді, С. Майераса,
Р. Марковіца, Р. Мертона, М.Г. Міллера, Ф. Мо-
дільяні, У.Ф. Шарпа, І.А. Бланка, М.І. Берзона,
П.Л. Віленського, А.Б. Ідрисова, В.В. Косова,
І.В. Ліпсіца, В.М. Лівшиця, Т.В. Теплову та
інших. Роботи цих вчених присвячені переваж-
но мікроекономічному підходу до досліджен-
ня інвестиційних процесів, той час як макроеко-
номічний підхід не розглядався. Фундаменталь-
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ний внесок у формування і розвиток макроеко-
номічної теорії інвестицій, що лежить в основі
моделей зростання, внесли роботи Л.І. Абалк-
іна, В.І. Данилова-Данільяна, P. Дорнбуша,
Дж.М. Кейнса, П. Кларка, О. Ланге, В.В. Ле-
онтьєва, Д.С. Львова, П. Самуельсона, С. Фіше-
ра, Д. Хікса, Р. Харрода, Е. Хансена, Р. Шма-
лензи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідженню теоретичних

підходів до управління інвестиційним процесом
в регіональних системах, орієнтованих на еко-
номічне зростання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Незважаючи на значний науковий і прак-

тичний інтерес до проблеми регіонального роз-
витку й економічного росту, як у вітчизняній
науці, так і за рубежем, серед фахівців не сфор-
мувалося єдиного підходу до трактування ка-
тегорій "регіон", "економічний регіон", "регіо-
нальна економіка" й "економіка регіону".

На наш погляд, регіон — це найбільш ши-
роке, з розглянутого ряду, поняття. Так, відпо-
відно до визначення А.Г. Гранберга, регіон —
це певна територія, що відрізняється від інших
територій по ряду ознак й відзначається дея-
кою цілісністю, взаємозв'язком складових
її елементів [2]. Наведене визначення досить
універсально й абстрактно, тому воно вимагає
конкретизації шляхом типологізації регіонів.
Зміст категорії "регіон" не вичерпується тільки
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економічною сферою діяльності, воно включає
й інші (соціальні, культурні, політичні, еко-
логічні й ін.) аспекти громадського життя.
Найбільш близька до цього трактування регіо-
ну категорія "економічний регіон". Тут мова
йде про типологічну ознаку, відповідно до якої
досліджувана територія розподіляється на од-
норідні по функціональному (у цьому випадку,
економічному) ознаку регіону. Саме такий
підхід одержав найбільше поширення в ра-
дянський період у літературі по регіональному
аналізу [9]. Досить часто в цьому ж контексті
використаються поняття "економічний район",
"макроекономічна зона" й "макрорегіон" [6].

Використання терміна "економіка регіону"
припускає дослідження економічної сфери ре-
гіону. На сьогоднішній день, на наш погляд,
домінують чотири концепції інтерпретації ка-
тегорії "економіка регіону", які відображають
основні напрями дослідження цього об'єкта в
економічній науці.

Відповідно до першого, економіка регіону
розглядається в рамках мікроекономічного
підходу як простір, у межах якого вирішують-
ся завдання по оптимальному розміщенню про-
дуктивних сил (у силу агломераційного й іншо-
го ефектів). Цей підхід довгий час домінував не
тільки у вітчизняній науці, але й за рубежем.

Відповідно до адміністративно-територі-
ального розподілу, економіка регіону — це еко-
номіка області, що є основним об'єктом керу-
вання з боку державних органів влади в тери-
торіальному (просторовому) розвитку [1].
Саме ця концепція до просторового виділення
об'єкта дослідження (визначенню територіаль-
них меж економіки регіону) превалює сьогодні
у вітчизняній регіональній науці.

Останнім часом досить популярним стало
застосування до категорії "економіка регіону"
макроекономічного підходу, що раніше вико-
ристовувався тільки відносно національних
економік [1]. У цьому випадку, економіка регі-
ону трактується як точка, що не має простору,
аналогічно малій відкритій національній еко-
номіці у світовому господарстві [6].

Четвертим підходом до визначення кате-
горії "економка регіону" є використання сис-
темної концепції [5]. Економіка регіону роз-
глядається як складна система, що володіє, за
словами Гранберга, "поліструктурністю" [1],
наділена певними якісними властивостями, вза-
ємодіюча й вхідна до складу систем більш ви-
сокого рівня. Цей підхід користується популяр-
ністю як у вітчизняній літературі, присвяченій
регіональному аналізу, тому що більшість ав-
торів використовують поняття "система" або

"системний" відносно категорії "регіону" або
"економіки регіону", так й у закордонної.

Системний підхід надає методичну базу для
декомпозиції системи, її структурного аналі-
зу, що дозволяє виявити найбільш істотні еле-
менти, підсистеми й зв'язки між ними, що зу-
мовлюють поведінку системи.

Нами, для дослідження поведінки економі-
ки регіону як єдиного цілого, пропонується ви-
користати системний і макроекономічний під-
ходи спільно. У рамках макроекономічного
підходу економіка регіону визначається як ці-
лісність, як система, що проявляється в наді-
ленні її властивостями, які не властиві її скла-
довим частинам. Отже, розглядаються відно-
сини, що формують поведінку економіки регі-
ону як системи.

Застосування системного підходу стосовно
економіки регіону обумовлює використання
поняття "регіональна економічна система"
(РЕС).

У розглянутому понятті "регіональна еко-
номічна система", клас об'єктів, стосовно яко-
го застосовується категорія "система", конкре-
тизований використанням визначень — "регіо-
нальна" й "економічна". Перше визначає про-
сторову складову, виділяючи досліджуваний
об'єкт із простору (конкретно в нашому випад-
ку, території країни), а друге — функціональ-
ну, виділяючи з безлічі підсистем, що існують у
рамках заданого простору, що саме цікавить
нас область, що охоплює процеси виробницт-
ва, обміну, розподілу й споживання благ.

РЕС, як і будь-яка система, існує в навко-
лишньому середовищі, при цьому більшістю
дослідників відзначається її більше відкри-
тий, у порівнянні з національними економіч-
ними системами, характер [1]. У загальному
випадку відкрита (неізольована) [7] система
— це система, що обмінюється речовиною,
енергією або інформацією з навколишнім се-
редовищем [10]. За визначенням Холу для
відкритої системи навколишнє середовище є
сукупність всіх об'єктів, зміна властивостей
яких впливає на неї, а також тих об'єктів, чиї
властивості міняються в результаті пово-
дження системи [10].

Оскільки РЕС є підсистемою національної
економіки, то як елементи навколишнього се-
редовища виділимо центральний уряд (верти-
кальна взаємодія, що обумовлює відносини
підпорядкування), інші регіони національної
економіки, (горизонтальна взаємодія, що про-
являються в міжрегіональному обміні), інші
країни, що визначає міжнародний обмін това-
рами й факторами виробництва.
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З огляду на основні властивості економіч-
них систем, надалі під регіональною економіч-
ною системою (РЕС) будемо розуміти складну,
відкриту, керовану систему ієрархічно органі-
зованих у рамках територіально-адміністра-
тивної одиниці України економічних суб'єктів,
взаємодіючих між собою й з навколишнім се-
редовищем із приводу виробництва, розподілу
й споживання благ.

Для регіональної економічної системи як
керуюча підсистема варто розглядати адміні-
страцію регіону, що здійснює керування, ви-
значаючи ієрархію цілей і завдань, тим самим,
задаючи напрямку структурних змін в еко-
номіці регіону.

У загальному випадку як основна мета сис-
теми розглядають її виживання (збереження
цілісності) в умовах зовнішнього середовища,
що змінюється, [10]. Для РЕС вона може бути
трансформована в більше конкретну: задово-
лення потреб населення шляхом виробництва,
обміну й споживання. У той же час, традицій-
но як мета функціонування економічних сис-
тем розглядається ріст обсягів виробництва,
доходів, багатства, добробуту й т.п., тобто
ріст її масштабів [4].

Загальнонауковий підхід до визначення
росту розглядає його як специфічний вид по-
водження (розвитку) системи, що характери-
зується розширенням її масштабів, або збіль-
шенням числа елементів, або й тим й іншим [4].

Щодо економічних систем поняття росту кон-
кретизується,тому що їхнє поводження (зміни
структури) визначається впливом керуючої
підсистеми й параметрами, що змінюються,
зовнішнього середовища[4].

У більшості праць класиків економічної на-
уки немає чіткого визначення категорії "еконо-
мічне зростання", хоча саме проблема забезпе-
чення економічного зростання служила відправ-
ною крапкою багатьох досліджень (Рікардо,
Сміт, Кларк, Кейнс, Ростоу й багато хто інші).

Найбільше близько до нашого досліджен-
ня визначення економічного зростання, запро-
поноване Л.І. Лопатниковим: "Економічне  зро-
стання — це об'ємна, кількісна сторона розвит-
ку економічної системи, що характеризується
розширенням її (системи) масштабів" [4]. Та-
ким чином, економічне зростання — це вид по-
водження системи, що характеризується роз-
ширенням її масштабів, або збільшенням чис-
ла елементів, або й тим й іншим, результатом
якого є збільшення таких показників, як ВНП,
ВВП, НД, ВРП.

Отже, регіональна система розглядається
як орієнтована на економічне зростання, тоб-

то на збільшення регіонального аналога ВВП,
валового регіонального продукту (ВРП).

Наш підхід до відбиття інвестиційних про-
цесів у регіональній економічній системі, зас-
нований на концепції СНС і детализуючий за-
гальну схему представлений схематично на ри-
сунку 1.

Відповідно до класифікації інвестиційних
процесів, виділені суб'єкти інвестиційної діяль-
ності: інвестори й реципієнти. Інвестори пред-
ставлені резидентами (сектора: домашніх гос-
подарств, нефінансових корпорацій, регіональ-
ного уряду) і нерезидентами (закордонні інве-
стори, інвеститори з інших регіонів країни,
уряд). До реципієнтів ставляться тільки рези-
денти. Одержувачами інвестицій — резидента-
ми РЕС є сектор нефінансових підприємств, у
меншому ступені сектор регіонального управ-
ління.

Відносини між суб'єктами інституціональ-
ною й виробничою підсистемами описуються як
макроекономічні агрегати: заощадження й
інвестиції. Ресурсна база інвестиційних про-
цесів формується за рахунок заощаджень ре-
зидентів й інвестицій нерезидентів. Викорис-
тання інвестицій здійснюється в розрізі галу-
зей економіки. Чисте кредитування (відтік ка-
піталу з регіону) здійснюється тільки відносно
нерезидентів.

 Відносини між зазначеними підсистемами
описуються за допомогою тотожностей, що
відображають балансову рівновагу у вироб-
ництві, формуванні доходу, його використан-
ня, капіталу.

Технологічні зв'язки між елементами ви-
робничої підсистеми знайшли своє відбиття в
наступному вираженні (1):

VA = Σ (VAi + Ti — Ui) (1),
де: VA — ВРП,
VAi — додана вартість, зроблена i-ої галуз-

зю,
T — податки на продукти i-ої галузі,
U — субсидії на продукти i -ої галузі,
i — кількість галузей у виробничій підсис-

темі [3].
Розподіл виробленої доданої вартості між

інституціональними секторами (формування до-
ходів) описується за допомогою тотожності (2):

VA = W + N + R (2),
де: VA — ВРП,
W — заробітна плата й відрахування на со-

ціальне страхування,
N — податки на виробництво й імпорт за

винятком субсидій,
R — прибуток і змішаний доход сектора

фінансових і нефінансових корпорацій [3].
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Використання доходу знаходить висвітлен-
ня у вираження (3):

VA = C + I + G + E — M (3),
де: VA — доход (ВРП), M — імпорт
C — кінцеве споживання,
I — інвестиції,
G — державні витрати,
E — експорт.
Інвестиційний процес (формування й вико-

ристання капітальних ресурсів) описаний у
СНС за допомогою наступної тотожності (4):

S + Li = I + Lo — A + Q (4),
де S — валові заощадження,
Li — капітальні ресурси (позики) отримані,
I — валове нагромадження (валові інвес-

тиції),
Lo- капітальні ресурси (позики) видані,
A — споживання основного капіталу.
Q — чисте кредитування (запозичення)

[8].

З іншого боку, наведені вираження опису-
ють відносини між елементами макроекономі-
чної системи, що відображають етапи інвести-
ційного процесу, а саме: формування доходів,
їхню трансформацію в заощадження й викори-
стання останніх на інвестиційні цілі.

ВИСНОВОК
Інвестиційний процес у РЕС впливає як на

зв'язок (відносини) між елементами РЕС, так і
на кількість використаних ресурсів (факторів
виробництва). Відповідно, він викликає розши-
рення системи в результаті як прямих, так і не-
прямих ефектів, спричиняючи інтенсивний й ек-
стенсивний типи росту. Тобто зростання еко-
номічних систем розглядається як результат
інвестиційного процесу.

Інвестиції, їх обсяг обумовлюють зміну за-
пасу капіталу у виробничій підсистемі (будь-то
галузь, сектор або підприємство, виробнича

Керуюча підсистема (регіональне керівництво) 

Суб'єкти інвестиційної підсистеми 

Інвестори  Реципієнти 

резиденти нерезиденти резиденти 

ДГ РК НФП ФП ІРК ІІ РК НФП 

галузі економіки та 
промисловості 

виробнича 
підсистема 

інституціональна 
підсистема 

Зовнішнє 
середовище 

відносини (макроекономічні агрегати) 

формування заощаджень (ресурсів) 

заощадження резидентів, 
інвестиції нерезидентів 

вкладення ресурсів 

інвестиції в розрізі галузей економіки 

та промисловості, чисте кредитування 

основний і оборотний капітал заощадження, ресурси 

нерезиденти (керівництво, інші регіони країни, інший світ) 

об'єкти 

Рис. 1. Інвестиційний процес у регіональній системі

де: ДГ — сектор домашніх господарств; РК — сектор регіонального керування; НФП — сектор нефінансових підприємств; П —
уряд; ІРК — інші регіони країни; ІІ — іноземні інвестори.
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підсистема РЕМ в цілому), що призводить до
зміни її виробничих можливостей: у разі
збільшення капіталу, виробничі можливості
збільшуються і, навпаки, в разі зниження його
запасу — скорочуються, тобто інвестиції оріє-
нтують регіональну систему на економічне зро-
стання. Відповідно, розподіл інвестицій між
підприємствами, галузями й секторами вироб-
ничої підсистеми є одним з факторів,обумовлю-
ючих зміну їхніх виробничих можливостей, а
значить і зміну структури фактичного виробниц-
тва. З іншого боку, фактором, що визначає об-
сяг і структуру виробництва, а значить і напря-
мок інвестицій, є попит. Тільки у випадку, якщо
зміна інвестицій, а значить і виробничих мож-
ливостей галузей, збігається зі зміною попиту,
буде спостерігатися зростання виробництва.

Оскільки інвестиції здійснюються у формі
основного капіталу або запасів, то вони самі
породжують попит — попит на інвестиційні
товари з боку суб'єктів інвестиційного проце-
су (одержувачів інвестицій).

Таким чином, зміна попиту на інвестиційні
товари породжує багаторазове, що носить за-
гасаючий характер, збільшення інвестицій, а
також виробництва, доходів і попиту, тобто ви-
никають ефекти розширення системи.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
В умовах децентралізації функцій державно-

го управління та розширення функцій самовряду-
вання на регіональному рівні відбувається зміщен-
ня акценту з централізованої планової економіки
до вироблення самостійної стратегії соціально-
економічного розвитку на регіональному рівні уп-
равління. Практичні проблеми регіонального уп-
равління ресурсами розвитку характеризуються
складністю, інформативністю, комплексним ха-
рактером процесів прийняття управлінських
рішень і передбачають полісистемне дослідження
та моделювання окремих проектів розвитку, про-
гнозування соціально-економічного розвитку ре-
гіону. Прагнення до ефективності і оптимізації
управління процесом реалізації програми розвит-
ку регіону і загальна економічна доцільність виз-
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начають необхідність створення спеціалізованої
системи управління ресурсами розвитку у вигляді
підрозділу адміністрації області.

СТУПІНЬ ВИВЧЕНОСТІ
Питаннями оцінки рекреаційного потенціалу

курортних територій, особливостям розвитку те-
риторіально-рекреаційних систем присвячені ро-
боти П.В. Жука, А.Ф. Балацького, М.І. Нижньо-
го, Т.П. Галушкіної, В.І. Азара, Н.С. Мироненко,
М.С. Нудельмана, М.А. Хвесика та багатьох інших.
Проте стратегічні напрями інноваційного розвит-
ку курортних територій та регіонального ринку
курортних послуг, а також конкурентні переваги,
обмеження і перешкоди у розвитку курортних те-
риторій вимагають постійного детального вивчен-
ня, що визначає актуальність дослідження.
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У зв'язку з цим метою даної статті є виділення
стратегічних напрямків інноваційного розвитку
курортних територій та регіонального ринку ку-
рортних послуг на основі вивчення тенденцій роз-
витку туристично-рекреаційного комплексу Кри-
му, виявлення конкурентних переваг і недоліків у
розвитку курортних територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Структура туристично-рекреаційного комп-

лексу АР Крим у даний час має позитивну динам-
іку поновлення видів і форм туристсько-рекреац-
ійної діяльності. В АР Крим зберігається спеціал-
ізація на розвитку санаторно-курортного лікуван-
ня та оздоровчої пляжної рекреації. Різною мірою
забезпечуються потреби в гірничо-пішохідному
туризмі, круїзному, морському, велосипедному,
кінному, автомобільному, екстремальному, екс-
курсійному, сільському, етнографічному, науково-
му, паломницькому, фестивальному, військовому,
винному туризмі, аеротурізмі, спелеотуризм, ске-
лелазіння, яхтинг, дайвінг, віндсерфінгу.

Територіальна структура туристично-рекреа-
ційного комплексу АР Крим відрізняється нерівно-
мірним характером рекреаційного освоєння піво-
строва. Найбільш розвинені південний, південно-
східний та південно-західний рекреаційні райони
і випробовують в пік сезону техногенне переван-
таження, в той же час потенціал східних і північно-
західних районів використовується не в повному
обсязі. В цілому рівень розвитку туристично-рек-
реаційного потенціалу АР Крим оцінюється як
низький і недостатній для стимулювання підприє-
мницької активності.

Сучасні тенденції розвитку туристично-рекре-
аційного комплексу АР Крим характеризуються:
переважанням неорганізованих рекреантів в за-
гальному потоці рекреантів і як наслідок розвит-
ком матеріально-технічної бази шляхом розгалу-
ження приватного неорганізованого сектора; ро-
стом диференціації туристсько-рекреаційних по-
токів по мотиваціях, віком, купівельної спромож-
ності, зростанням попиту на спеціалізовані види
послуг, погіршенням конкурентного середовища
розвитку бізнесу.

Основними проблемами розвитку рекреацій-
ного комплексу АРК є:

— незадовільний стан і нераціональне викори-
стання ресурсного потенціалу;

— сезонність функціонування установ турис-
тсько-рекреаційного комплексу;

— неконкурентоспроможність туристсько-
рекреаційних послуг, що виражається в низькій
якості і високих цінах;

— низька інвестиційна привабливість та ак-
тивність внаслідок тінізації бізнесу, недосконалості
податкової та фінансової політики, низького рівня
інноваційного розвитку курортних територій;

— недостатня забезпеченість висококваліфі-
кованими спеціалістами та фінансовими ресурса-
ми;

— слабке інформаційне забезпечення і просу-
вання привабливого іміджу АР Крим на світовому
ринку рекреаційних послуг.

На основі аналізу існуючих проблем регіональ-
ного розвитку рекреаційного комплексу АРК, ви-
ділені наступні стратегічні напрямки сталого роз-
витку курортних територій:

1. Формування якісних, конкурентоспромож-
них туристично-рекреаційних послуг, що відпові-
дають світовим стандартам якості, що дозволить
підвищити конкурентоспроможність туристично-
рекреаційного комплексу АРК шляхом модерні-
зації та реконструкції матеріально-технічної бази,
будівництва нових готелів, відповідних стандартам
якості 3 і 4 зірки; забезпечення установ високок-
валіфікованим медичним та управлінським персо-
налом; впровадження новітніх технологій та роз-
ширення асортименту санаторно-курортних по-
слуг; розвиток підприємств непрямого обслугову-
вання.

2. Забезпечення належного екологічного ста-
ну регіону шляхом розподілу гранично допусти-
мої екологічного навантаження для рекреаційних
зон по регіонах; забезпечення безперебійного во-
допостачання, будівництва та реконструкції водо-
відведення з урахуванням сезонного навантажен-
ня; збільшення частки альтернативних видів пали-
ва та нетрадиційних джерел відновлюваної енергії.

3. Розширення рамок курортного сезону, що
дозволить підвищити ефективність використання
рекреаційного потенціалу території АРК.

4. Формування інформаційного простору сфе-
ри туризму за допомогою створення єдиної бази
даних про національних, регіональних та інозем-
них туристичних продуктах; туристичних потоках;
інвестиційних проектів у сфері туризму і діяль-
ності курортів, забезпечення туристам і суб'єктам
туристичної діяльності доступу до інформації,
формування мережі туристичних інформаційних
центрів, створення офіційних туристичних інтер-
нет порталів регіону.

5. Створення маркетингової підтримки націо-
нального та регіональних туристичних продуктів
шляхом: підвищення ефективності маркетингових
заходів у сфері туризму з метою сприяння фор-
муванню конкурентоспроможних туристичних
продуктів та створення інтегрованої системи ту-
ристичного маркетингу, пропаганди цінних тури-
стичних ресурсів України, з метою ціннісних ор-
ієнтацій потенційних споживачів, суб'єктів тури-
стичної діяльності про наявності в країні значної
кількості цінних туристичних ресурсів і можли-
востей для змістовного відпочинку; виготовлен-
ня якісної інформаційно-рекламної продукції,
проведення рекламних кампаній національного та
регіональних туристичних продуктів на внутріш-
ньому і міжнародному туристичних ринках, за-
безпечення державного фінансування проведен-
ня регулярних рекламних кампаній в ЗМІ в Ук-
раїні та за кордоном, прес-турів для представ-
ників ЗМІ.



49
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2014

6. Поглиблення міжнародного співробітницт-
ва з метою забезпечення сталого розвитку туриз-
му за рахунок: розвитку багатостороннього інсти-
туціонального співробітництва з відповідними
міністерствами, відомствами, адміністраціями
інших держав у сфері курортів і туризму, міжна-
родними туристичними організаціями, в тому числі
регіональними, відкриття туристичних представ-
ництв АРК за кордоном.

7. Підтримання в належному стані та збере-
ження об'єктів культурної спадщини, природних
ландшафтів, флори і фауни, що забезпечить збе-
реження традиційного характеру історичного се-
редовища, культурних та природних ландшафтів,
об'єктів екологічної мережі, сприятиме зміцнен-
ню специфічних конкурентних переваг регіону як
рекреаційного комплексу.

8. Забезпечення просторової рівномірності ви-
користання потенціалу регіону, що дозволить зни-
зити навантаження на найбільш популярні рекре-
аційні території.

9. Зменшення частки тінізації послуг, що спри-
ятиме підвищенню доходів бюджетів, врегулюван-
ня питань якості надання послуг, забезпечення
безпеки туристів і подорожуючих осіб шляхом:
удосконалення механізму оподаткування операцій
у сфері надання рекреаційних послуг; вдоскона-
лення статистичної звітності.

10. Забезпечення планомірності розвитку рек-
реаційного комплексу та інфраструктури курор-
тних територій, що дозволить досягти рівномір-
ності і збалансованості антропогенного і техноген-
ного навантаження на знову освоюються і рекон-
струюються території.

Стратегічні напрямки розвитку курортних те-
риторій та регіонального ринку курортних послуг
визначені в Стратегії розвитку туристично-рекре-
аційного комплексу АР Крим-2020. До очікуваних
результатів реалізації стратегії відносяться:

— досягнення високої якості кримського тур
продукту;

— зростання числа туристів, що відвідують
Крим, у т.ч. іноземних громадян;

— зростання обсягу наданих послуг і фінансових
надходжень до державного та місцевих бюджетів;

— забезпечення продуктивної зайнятості на-
селення шляхом створення нових робочих місць та
самозайнятості; зростання рівня життя місцевого
населення;

— створення туристської інфраструктури,
відповідної світовим стандартам;

— підвищення професійного рівня працівників
санаторно-курортного і туристського комплексів
АР Крим;

— комплексне використання ресурсного по-
тенціалу АР Крим;

— збереження і відтворення традиційної куль-
турного середовища регіону;

— поліпшення екологічної ситуації в регіоні та
досягнення високої якості рекреаційного середо-
вища;

— подолання різких розривів у рівні ділової
активності в сфері туризму протягом року;

— вирівнювання рівнів рекреаційної освоє-
ності території і ефективності розвитку рекреації
і туризму в розрізі регіонів АР Крим;

— підвищення інтересу інвесторів, зростання
обсягу приватних інвестицій в туристично-рекре-
аційний комплекс регіону;

— формування позитивного іміджу АР Крим в
світовому просторі [1].

Наразі необхідна стабілізація соціально-еко-
номічної ситуації в країні, внесення змін до зако-
нодавства щодо функціонування курортних тери-
торій; здійснення ефективного державного регу-
лювання; зниження вартості кредитних ресурсів і
відкриття програм пільгового кредитування тури-
стсько-рекреаційного бізнесу, розробка бази да-
них з інформацією щодо структури економіки; ос-
новних економічних показників розвитку регіону,
стан і перспективи розвитку ресурсної бази регі-
ону, законах, що регламентують процес реалізації
проектів розвитку в регіоні, кадровому потенціалі,
комунікаціях, транспортних зв'язках; поліпшення
іміджу АР Крим та його регіонів як туристично-
рекреаційного кластера.

З метою стимулювання розвитку курортних те-
риторій, вважаємо за доцільне формування і функ-
ціонування туристично-рекреаційних кластерів, що
сприятиме створенню та розвитку сучасного конку-
рентоспроможного туристично-рекреаційного ком-
плексу. Його функціонування забезпечує задоволен-
ня потреби в різних туристсько-рекреаційних послу-
гах, а також зайнятість місцевого населення та по-
повнення доходної частини бюджету. Формування
кластерів в АР Крим можливо з урахуванням рекре-
аційного потенціалу та активності кожного окремо-
го регіону. Курортні території АР Крим можна роз-
ділити на групи в залежності від рівня рекреаційно-
го потенціалу та активності (табл. 1).

Вивчення рекреаційної активності регіонів та
оцінка використання туристично-рекреаційних
ресурсів, показало, що лише Ялта, Алушта, Євпа-
торія, Саки та Судак мають високий рекреаційний
потенціал і відповідно рекреаційну активність.
Решта регіонів є резервом розвитку туристсько-
рекреаційного комплексу АР Крим.

Аналіз зарубіжного досвіду розвитку турис-
тських регіонів довів ефективність використання
кластерного підходу до розвитку курортних тери-
торій. Туреччина використовує саме кластерний
підхід або "полюса розвитку". Ціна відпочинку в
Туреччині нижче, ніж ціна відпочинку в АРК, а
сервіс відповідає світовому рівню. Завдяки розвит-
ку інфраструктури, збільшенню транспортних по-
токів, поширенню інновацій отримують додаткові
можливості для розвитку і території, що знахо-
дяться поруч з кластерами.

ВИСНОВОК
Нерозвиненість інфраструктури, низький

рівень сервісу та інвестиційної активності в регіо-
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ні негативно позначається на розвитку курортних
територій, що мають значний рекреаційний та еко-
номічний потенціал. Відсутні інноваційні програ-
ми розвитку туристично-рекреаційного комплек-
су, що враховують тенденції розвитку світового
ринку послуг і стимулюючі розвиток курортних
територій. Розробка інституціонального механіз-
му регулювання розвитку курортних територій
дозволить підвищити ефективність функціонуван-
ня курортних територій та надавати конкурентос-
проможні рекреаційні послуги. При формуванні
механізму регулювання розвитку курортних тери-
торій необхідно: описати сутність механізму фор-
мування ресурсної бази, його характеристики;
визначити підходи до класифікації ресурсної бази
курортних територій, а потім проаналізувати стан
рекреаційного, фінансового, кадрового потенціа-
лу курортних територій. Вивчення рекреаційної
активності регіонів та оцінка використання тури-
стично-рекреаційних ресурсів, показало, що лише
Ялта, Алушта, Євпаторія, Саки та Судак мають ви-
сокий рекреаційний потенціал і відповідно рекре-
аційну активність. Решта регіонів є резервом роз-
витку туристсько-рекреаційного комплексу АР
Крим.

З метою стимулювання розвитку курортних
територій, вважаємо за доцільне формування і
функціонування туристично-рекреаційних клас-
терів, що сприятиме створенню сучасного конку-
рентоспроможного туристично-рекреаційного
комплексу. Його функціонування забезпечить за-
доволення потреби в різних туристсько-рекреац-
ійних послугах, а також зайнятість місцевого на-
селення та поповнення доходної частини бюдже-
ту. Формування кластерів в АР Крим можливо з
урахуванням рекреаційного потенціалу та актив-
ності кожного окремого регіону. Аналіз зарубіж-

ного досвіду розвитку туристських регіонів довів
ефективність використання кластерного підходу
до розвитку курортних територій.
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Регіон Рекреаційна спрямованість 
Рекреаційни
й потенціал 

Рекреаційна 
активність 

Ялта,  
Алушта 

Екскурсійний, розважальний туризм, пляжна рекреація, 
дитячий відпочинок, конгресовий, круїзний, 

фестивальний, винний туризм, скелелазіння, яхтинг, 
дайвінг 

Високий  Висока  

Євпаторія, Саки Клімато-, бальнео- і грязелікування, екскурсійний 

туризм, дитячий відпочинок і лікування 
Високий  Висока  

Судак, Феодосія Екскурсійний, розважальний туризм, кліматолікування, 
бальнеолікування, пляжна рекреація, авіа-туризм, 

кінний, винний туризм 

Високий  Середня 

Севастополь Екскурсійний, розважальний туризм, пляжна рекреація, 
яхтинг, дайвінг, військовий туризм 

Середній  Середня 

Сімферополь, 
Бахчисарай, Білогірськ 

Екскурсійний туризм, етнографічний, винний, 

конгресовий, паломницький, сільський, велосипедний, 

мисливський туризм, скелелазіння, спелеотуризм, 

пляжна рекреація, дитячий відпочинок і лікування 

Середній  Середня 

Чорноморський, 

Роздольненський 

райони 

Пляжна рекреація, дайвінг, сільський туризм Низький  Низька  

Керч, Ленінський район Екскурсійний, розважальний, військовий туризм, пляжна 
рекреація 

Низький  Низька  

Красноперекопський, 

Первомайський, 

Джанкойський, 

Красногвардійський, 

Нижньогірський, 

Совєтський райони 

Мисливський, сільський туризм Дуже 
низький  

Дуже низька 

Таблиця 1.



51
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 18, 2014

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією зі складових економічної безпеки
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A ROLE OF LEADER OF ADMINISTRATIVE SERVICE IS IN PROVIDING OF SOCIAL SAFETY
ON AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

У статті за результатами попередніх досліджень понятійного апарату подано власне визначення адміністратив-
ної служби. На основі проведеного аналізу організаційних структур управління вітчизняних промислових підприємств
зроблено висновок, що в переважній більшості їм притаманна чотирирівнева організаційна структура: керівник (ди-
ректор); заступники керівника (директора), які координують і контролюють роботу підпорядкованих їм функціо-
нальних підрозділів; функціональні керівники підрозділів, тобто начальники відділів; виконавці завдань, тобто го-
ловні, провідні спеціалісти, спеціалісти відділів. Доведено, що для забезпечення соціальної безпеки керівникові ад-
міністративної служби необхідно контролювати діяльність колективу та його громадських організацій, проводити
бесіди з працівниками; вивчати службову документацію громадських організацій, що характеризує соціальну струк-
туру працівників, ступінь задоволення матеріальних і культурних потреб; з'ясовувати думки працівників та їх про-
позиції з різних питань соціального життя працівників. Визначено, що в процесі управління соціальною безпекою
адміністративна служба має носити лінійний характер. Окреслено переваги такої структури управління для адміні-
стративної служби в контексті контролювання соціальної безпеки на промисловому підприємстві.

In the article as a result of previous researches of concept vehicle own determination of administrative service is
given. On the basis of the conducted analysis of organizational structures of management of domestic industrial enterprises
a conclusion is done, that in swingeing majority to them inherent four level organizational structure: leader (director);
deputies of leader (director), which co-ordinate and control work of inferior functional subsections them; functional
leaders of subsections, that chiefs of departments; performers of tasks, that main, leading specialists, specialists of
departments. It is well-proven that for providing of social safety to the leader of administrative service it is necessary to
control activity of collective and him public organizations, to conduct conversations with workers; to study the official
document of public organizations, which characterizes the social structure of workers, degree of satisfaction of financial
and cultural necessities; to find out opinions of workers and their suggestions on different questions of social life of
workers. Certainly, that in the process of management social safety administrative service must carry linear character.
Outlined advantages of such structure of management for administrative service in the context of controlling of social
safety on an industrial enterprise.

Ключові слова: організаційна структура управління, лінійна структура, адміністратив-
на служба, структурні підрозділи, підпорядкування, соціальна безпека, економічна безпека.

Key words: organizational structure of management, linear structure, administrative service,
structural subdivisions, submissions, social safety, economic safety.

підприємства і, насамперед, його керівник,
впливають на всі аспекти функціонування
підприємства та пов'язані з рівнем досягнутих
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економічних результатів. Керівник є централь-
ною фігурою в системі управління підприєм-
ством. Його роль полягає в координації діяль-
ності усіх працівників на реалізацію поставле-
них цілей і задач, несе персональну відпові-
дальність за своєчасне прийняття і здійснення
стратегічних, оперативних й інших рішень з усіх
питань функціонування і розвитку підприєм-
ства. З цією метою керівник домагається необ-
хідної злагодженості діяльності всієї адмініст-
ративної служби. У зв'язку з наведеним, постає
завдання визначення ролі керівника адмініст-
ративної служби у забезпеченні соціальної без-
пеки підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній літературі достатньо уваги при-
ділено дослідженню проблематики адміністра-
тивного управління. Найбільш вдалими можна
вважати праці зарубіжних науковців Р. Брейлі,
А. Демба, С. Майєрса, Ф. Нойбаєра, Дж. Салі-
вена, а також вітчизняних — О.М. Вакульчик,
А.Е. Воронкової, В.М. Гриньової, В.А. Євту-
шевського, Б.Б. Коваленка, І.О. Лебідь, О.М. Мо-
лодецької, Т.В. Момота, О.В. Мороза, О.А. Ло-
банова, В.Я. Нусінова, Н.В. Рудь. Питання со-
ціальної безпеки досліджено в працях таких на-
уковців, як О. О. Бєляєв, М. І. Диба, З.Б. Жив-
ко, І.С. Керницький, В. І. Кириленко, В.Л. Ор-
тинський та ін. Проте вважаємо, що на сьогодні
недостатньо дослідженими є питання ефектив-
ної організації адміністративної служби про-
мислового підприємства в контексті зростан-
ня значимості соціальної безпеки на підпри-
ємстві та забезпечення її вмілої реалізації, а
також ролі в цих процесах керівника адмініст-
ративної служби.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в удосконаленні

механізму формування взаємовідносин в ме-
жах адміністративної служби промислового
підприємства для досягнення більш ефективно-
го вирішення її керівництвом завдань реалізації
соціальної безпеки. Виходячи з цього, завдан-
нями статті виступають:

— формування уявлення про адміністратив-
ну службу в контексті сучасних концепцій уп-
равління;

— визначення рівнів ієрархічності адмініст-
ративної служби вітчизняних промислових
підприємств;

— побудова концепції соціальної безпеки
як важливої функції управління керівника ад-
міністративної служби;

— структуризація апарату управління ад-
міністративної служби з питань соціальної без-
пеки на основі посилення лінійних взаємо-
зв'язків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ураховуючи наявність різних підходів у по-
нятійно-категоріальному апараті [1—5, 9—10],
у даному дослідженні під адміністративною
службою будемо розуміти групу працівників
апарату управління підприємства, які здійсню-
ють функції управління або забезпечують ді-
яльність цього підприємства, реалізацію його
планів і програм, тобто керівники, заступники
керівників підприємства, керівники, які вико-
нують функції управління: адміністративно-
організаційні, фінансові, юридично-правові,
маркетингові, зовнішньоекономічних зв'язків,
облікові, аудиторські, контрольні, кадрового
забезпечення, інформаційного, технічного за-
безпечення, соціального розвитку, безпеки
підприємства тощо.

Одним із завдань керівника адміністратив-
ної служби є забезпечення соціальної безпеки
на підприємстві, що включає розробку і здійс-
нення системи заходів, які забезпечуватимуть
підвищення якості життя персоналу підприєм-
ства в побуті і якості умов його трудової діяль-
ності. Забезпечення соціальної безпеки на про-
мисловому підприємстві являє собою частину
заходів із забезпечення загальної економічної
безпеки такого підприємства, оскільки в ході
складання плану соціального розвитку під-
приємства вирішуються техніко-економічні
завдання, а саме: підвищення продуктивності
праці, організація робочого місця, удоскона-
люється оплата праці, забезпечується якість
роботи та продукції тощо.

Забезпечення соціальної безпеки на про-
мисловому підприємстві вимагає від керівника
адміністративної служби володіня інформа-
цією щодо соціального та вікового складу пра-
цюючих, їх запитів і схильностей в процесі тру-
дової діяльності, освіту, кваліфікацію, взаєми-
ни в колективі. Важливого значення набуває
також всебічне ознайомлення керівника з пріо-
ритетними напрямками організації дозвілля
працівників, їх уподобань, хоббі тощо. На обо-
в'язковій обізнаності не тільки професійно-
трудовими, але і позаробочими проблемами
персоналу в процесі ефективної його мотивації
до праці в останні часи наголошують все більше
науковців [3—5].

До ланок управління на підприємстві відно-
сять відділи, сектори, а також керівників, що
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здійснюють регулювання та координацію діяль-
ності декількох структурних підрозділів (на-
приклад, заступники начальника), начальників
окремих відділів або окремих працівників
підприємства. Рівні управління, поєднуючи
різні ланки, характеризують рівень концент-
рації процесу управління і послідовність підпо-
рядкування одних ланок іншим зверху донизу.
Кількість рівнів управління визначає тип струк-
тури з точки зору її складності. Залежно від
цього організаційна структура може бути дво-
рівнева, трирівнева та ін.

Проведений аналіз організаційних структур
управління вітчизняних промислових підпри-
ємств дозволяє зробити висновок, що в пере-
важній більшості їм притаманна чотирирівне-
ва організаційна структура. При цьому перший
(вищий) рівень стакої структури складає кері-
вник (директор, група директорів, власників
тощо), який формує загальну політику підприє-
мства, визначає стратегічні цілі і основні на-
прямки його діяльності і є стратегічним рівнем
управління. Другий рівень (середній) складають
заступники керівника (директора) за різними
функціональними напрямками, які координу-
ють і контролюють роботу підпорядкованих їм
функціональних підрозділів. Вони визначають
проблеми, розробляють пропозиції, готують
інформацію для рішень, які приймаються кері-
вниками вищої ланки і передають ці рішення у
вигляді конкретних завдань нижчим керівни-
кам. Третій рівень формують функціональні
керівники підрозділів, тобто начальники від-
ділів, які здійснюють контроль за виконанням
завдань працівниками підлеглих їм підрозділів
і забезпечують інформацією керівників вищих
ланок. Четвертий рівень — це безпосередні ви-
конавці завдань, тобто головні, провідні спе-
ціалісти, спеціалісти відділів і служб.

При цьому промисловим підприємствам
притаманні функціональні структури, які буду-
ються за принципом поділу управлінської
праці, який полягає у здійсненні кожною лан-
кою системи управління, конкретно визначеної
функції. На відміну від організаційної струк-
тури управління лінійного типу, за якої керів-
ники повинні бути компетентними у виконанні
всіх функцій управління, функціональні струк-
тури промислових підприємств характеризу-
ються появою апарату фахівців, компетентних
у певній сфері, які мають штат співпрацівників,
що відповідають за доручену ділянку роботи.
Такий тип структури передбачає спеціалізацію
керівників на виконанні тих чи інших функцій
управління: окремо планування, окремо облік,
окремо аналіз, окремо контроль тощо. За та-

ких умов підвищується рівень кваліфікованості
розпоряджень керівників, але, як справедливо
відмічають науковці і практики, виникає пору-
шення принципу єдності розпорядництва. Це
відображається в тому, що нижчестоящі ланки
управління не завжди знають, чиї розпоряд-
ження виконувати в першу чергу і як їх узгод-
жувати між собою.

Разом із цим, слід відмітити, що для забез-
печення соціальної безпеки керівникові ад-
міністративної служби необхідно контролю-
вати діяльність колективу та його громадсь-
ких організацій, проводити бесіди з праців-
никами; вивчати службову документацію гро-
мадських організацій, що характеризує соц-
іальну структуру працівників, ступінь задо-
волення матеріальних і культурних потреб;
з'ясовувати думки працівників та їх пропо-
зиції з різних питань соціального життя пра-
цівників [8].

Вирішення задач по забезпеченню соціаль-
ної безпеки пропонуємо за допомогою форму-
вання на підприємстві лінійної структури управ-
ління, яка передбачає побудову управлінсько-
го апарату із взаємопідлеглих елементів. Лан-
ки нижчих рівнів перебувають у відношенні без-
посередньої лінійної підлеглості керівнику ви-
щого рівня. Працівник у такій структурі підлег-
лий тільки одному керівникові. З огляду на це,
взаємозв'язок працівника з вищестоящим
підрозділом (відділом) підприємства здійсню-
ється тільки через керівника.

Як відомо, в основі формування лінійної
структури лежить принцип єдиноначальності
[6]. Це означає, що одноосібну концентрацію
у руках керівництва усієї сукупності опе-
рацій, які мають єдину мету, характеризують-
ся єдністю розпорядництва, тобто передачею
обов'язкових для виконання команд усім лан-
кам одного рівня тільки від одного керівни-
ка.

У контексті забезпечення соціальної безпе-
ки така організація, на наш погляд, має ряд пе-
реваг. Зокрема лінійний керівник кожного
структурного підрозділу несе відповідальність
за діяльність підлеглого йому підрозділу, а та-
кож поряд із загальним керівництвом реалізує
всі функції управління на об'єкті, який йому
підпорядкований. Це зумовлює централізацію
відповідальності щодо досягнення та утриман-
ня на належному рівні соціальної безпеки.

Належний рівень соціальної безпеки знач-
ною мірою залежить від інтелекту та профе-
сіоналізму кадрів, що працюють на підпри-
ємстві. Факторами, які негативно впливають
на соціальну безпеку є: звільнення провідних
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висококваліфікованих працівників, що при-
зводить до ослаблення інтелектуального по-
тенціалу; припинення виплат додаткових та
основних винагород підчас перших проявів
кризи на підприємства; зниження освітнього
рівня працівників; невідповідність кваліфікації
працівників вимогам до них з боку підприєм-
ства; слабка організація системи управління
персоналом; неефективна система мотивації
кадрів; неякісні перевірки кандидатів в процесі
приймання на роботу; працівники, що не відчу-
вають відповідальності за фірму, з появою заг-
рози звільняються та переходять до конку-
рентів [7].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, важливість реалізації зав-
дань соціальної безпеки в процесі керівницт-
ва адміністративною службою вказує на не-
обхідність посилення лінійних зв'яків та пря-
мого підпорядкування в адміністративному
менеджменті промислового підприємства. На
нашу думку, подальшого більш глибокого дос-
лідження потребують питання ефективності
роботи адміністративної служби у взаємозв'-
язку з іншими видами економічної безпеки
підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформаційні перетворення та інсти-

туційні зміни, що відбуваються в соціально-
економічному житті країни, є передумовою і
одночасно результатом розвитку ринкових
відносин. Однією з основних сфер, з якою по-
в'язують активізацію вітчизняної економіки, є
аграрний сектор. Отже, важливою складовою
становлення ефективної економіки на тлі інсти-
туційних зрушень є створення мотивованого
поля для розвитку підприємницької діяльності
в сільському господарстві. Агропромисловий
комплекс є одним с основних секторів еконо-
міки і може слугувати своєрідним дзеркалом
соціально-економічного розвитку країни. Вра-
ховуючи той факт, що близько 17% ВВП Украї-
ни формується в аграрному секторі і сільське
господарство є одним з основних бюджетоу-
творюючих та експортоорієнтованих секторів
економіки [5], становлення ефективної інфра-
структури агробізнесу та подальший розвитку
підприємницького потенціалу набуває особли-
вого значення.
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Формування відносин між підприємництвом
та державою, в тому числі в сільському госпо-
дарстві, це складний процес, що потребує ви-
рішення ряду задач. Але саме програма розвит-
ку цивілізованого підприємництва — це запо-
рука розвитку економіки в цілому. І за таких
умов державна підтримка сільського господар-
ства є об'єктивною необхідністю в процесі роз-
будови ринкової економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанню ролі держави у розвитку та ста-

новленні підприємництва в сільському госпо-
дарстві приділило свою увагу багато вчених-
економістів, серед яких можна виділити О.М. Бо-
родіна, А. Гайдуцького, А.Д. Діброва, М. Я. Де-
м'яненка, А. Мазура, О. Мороза, А. Кирилен-
ка, Ю Коваленка, П.Т. Саблука, О. Шпичака,
В. Юрчишина та ін. Але не зважаючи на чис-
ленні роботи науковців, трансформаційні пе-
ретворення та еволюція ринкових відносин ви-
магають нових ідей щодо вирішення проблеми
відносин держави та підприємництва, необхід-
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ним залишається дослідження питання під-
тримки агробізнесу, визначення критеріїв її
надання. З огляду на вищеозначене, метою
статті є визначення основних напрямів подаль-
шого розвитку державної підтримки підприє-
мництва в аграрному секторі України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи питання удосконалення ме-
ханізмів державної підтримки підприємництва,
слід зазначити, що не зважаючи на достатню
глибину і всебічний характер досліджень про-
блем державного регулювання і стимулюван-
ня аграрного бізнесу, серед науковців відсутнє
єдине бачення змісту категорій "державне ре-
гулювання" і "державна підтримка" (табл. 1).

Узагальнюючи наведені підходи, можна
стверджувати, що необхідно розмежовувати
поняття державного регулювання підприєм-
ництва в аграрній сфері та підтримки аграрно-
го сектора з боку держави. Хоча ці дві категорії
пов'язані, доповнюють одна одну, на нашу дум-

ку, державне регулювання є більш ширшим по-
няттям, а державна підтримка є одним з шляхів
реалізації державного регулювання з метою
розвитку, стимулювання виробництва сіль-
ськогосподарської продукції та створення
умов для ефективного, конкурентоспроможно-
го підприємницького сектора. Комплексна роз-
робка програми державної допомоги розвит-
ку аграрного виробництва повинна створити
стимули для ведення господарської та підприє-
мницької діяльності з метою розвитку галузі,
удосконалення кон'юнктури ринку, інститу-
ційної сфери аграрного комплексу та соціаль-
но-економічного розвитку села.

Одним з основних механізмів державного
економічного регулювання аграрного сектора
є бюджетне фінансування з боку держави, що
являє собою розподіл державних асигнувань
для розвитку та розв'язання нагальних завдань
аграрної сфери [1]. Реалізація цього процесу
проходить через низку державних цільових
програм. За даними Міністерства фінансів
України за для нарощування експортного по-

Таблиця 1. Характеристика категорій "державної підтримки" та "державного регулювання"
аграрного сектора

Джерело: сформовано авторами на основі опрацювання літературних джерел.

Автори Державне регулювання аграрної сфери [9] Автори Державна підтримка аграрної сфери [8] 

Павлов Г. Є. Під державним регулюванням аграрного 
сектора слід розуміти систему важелів 
впливу держави на розвиток аграрного 
сектора та ефективність діяльності його 
інституціональних одиниць 

Олійник О.В.  Державна підтримка аграрного сектора 
відображається у підтримці продовольчої 
потреби держави, нарощуванні обсягів 
виробництва сільськогосподарської 
продукції, стимулюванні розвитку 
соціальної сфери  

Парамонов П.Ф. Державне регулювання – це вплив держави 

на виробництво, зберігання, переробку та 
ринок сільськогосподарської продукції, 
сировини та продовольства, а також на 
виробничо-технічне та матеріально-
технічне забезпечення з метою 

підтримання економічної рівноваги 

Саблук П.Т. Державна підтримка – це цілеспрямоване 
формування раціональної структури 

сільськогосподарського виробництва, 
міжгалузевих зв’язків, оптимальних 
розмірів господарських одиниць, 
соціальної інфраструктури села та 
аграрного ринку 

Гайдук В.І. Вважає, що у ринковій системі 
господарювання державне регулювання 
спрямоване на подолання періодичних 

аграрних криз, а також надання державної 
допомоги в умовах гострої конкурентної 
боротьби з потужним капіталом 

агробізнесу 

Малік М.Й.  Вважає, що державна підтримка повинна 
бути спрямована на зміцнення позицій 

вітчизняного аграрного товаровиробника 
на внутрішньому та зовнішньому ринках, 

зменшення тиску імпорту продукції 

Шпикуляк О.Г.  Вважає, що втручання державних 

інститутів у ринковий процес повинно бути 

з дотриманням конкурентних принципів 
економічної взаємодії і потрібно 
зосередитись на розробці та впровадженні 
ринкових регуляторних заходів 

Дем’яненко М. Я.  Державну підтримку аграрної сфери 

вбачає в забезпеченні розвитку та 
стійкості виробництва на пріоритетних 

напрямах, окупності програм, достатніх 
рівнів дохідності та досягнення 
нормативної прибутковості виробничої 
діяльності сільськогосподарських 

підприємств 
Урба С.І. Державне регулювання агарного сектора 

економіки - сукупність економічних, 
організаційно-правових і соціальних 

заходів політики держави, спрямованих на 
створення ефективного та стабільного 
розвитку мульти-функціонального 
сільського господарства через механізм 

державної підтримки для гарантування 
продовольчої безпеки та соціального 
відродження села  

Бородіна О.М. Вбачає головним критерієм державної 
допомоги аграрному сектору в створенні 
умов для досягнення стабільних темпів 
розвитку сектора шляхом забезпечення 
відтворювального рівня галузевої 
прибутковості 
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тенціалу та забезпечення продовольчої стаб-
ільності в Законі України "Про Державний
бюджет України на 2014 рік" [10] було збільше-
но розмір видатків на підтримку розвитку аг-
рарного сектора в порівнянні з минулим роком
і у 2014 році передбачається фінансування
сільського господарства в розмірі 10,3 млрд грн.
Передбачено збільшення асигнувань на розви-
ток тваринництва, для розбудови аграрного
ринку, відновлено програму будівництва ринків
сільськогосподарської продукції. З метою
оновлення технічного оснащення сільськогос-
подарських підприємств та запровадження
інновацій у виробництво передбачено видатки
через лізинг у сумі 192 млн грн., у тому числі за
рахунок коштів загального фонду державного
бюджету 140 млн грн. Збережена пільгова сис-
тема оподаткування аграріїв, що дасть мож-
ливість отримати пільги виробнику на суму 20
млрд грн. [7].

Аграрний сектор економіки України демон-
струє стабільне зростання. За підсумками 2013
року сільське господарство позитивно вплину-
ло на динаміку економіки країни. Індекс
сільськогосподарського виробництва виріс на
13,4 %, у той час як індекс промислового вироб-
ництва впав відповідно до підсумків 2012 року
[15]. В 2013 році індекс виробництва аграрних
підприємств виріс на 20%, а за період січень-
травень 2014 року порівняно з січнем — трав-
нем 2013 року виробництво аграрних підпри-
ємств зросло на 9%. В той же час приватний сек-

тор, в якому зайнято близько шести мільйонів
населення, забезпечив зростання виробництва
в сільському господарстві на 6% у 2013 році, а
за січень — травень 2014 року порівняно з
січнем — травнем 2013 року цей показник
збільшився ще на 1,1%. Можна стверджувати,
що в основі розвитку даної галузі є розвиток
інституту аграрного підприємництва.

З таблиці 2 видно, що активно збільшують-
ся показники валової продукції сільського гос-
подарства та фінансових результатів діяль-
ності. За період 2010—2012 років валова про-
дукція зросла на 14,6%, а фінансовий резуль-
тат до оподаткування, в свою чергу, збільшив-
ся на 57%. Але хоч і фактичний чистий прибу-
ток поступово зростає в досліджуваному пері-
оді, на тлі нестабільності в аграрному секторі
та факторів, що негативно впливають на роз-
виток галузі, рентабельність виробництва зни-
зилась та відповідно формується і негативна
картина стосовно кількості збиткових підпри-
ємств.

Одним з основних критеріїв оцінки стану
сільського господарства та розвитку продо-
вольства є валова продукція сільського госпо-
дарства (рис. 1). Враховуючи дані Державної
служби статистики України, робимо висновок,
що виробництво сільськогосподарської про-
дукції має тенденцію до збільшення, хоч і
відбуваються певні коливання показника (за
період 2005—2012 років валова продукція
збільшилась на 43649 млн грн., однак за пері-

Критерій оцінювання 2010 2011 2012 

Валова продукція сільськогосподарського господарства, млн грн. 194886,5 233696,3 223254,8 

Фінансовий результат діяльності до оподаткування, млн грн. 17291,8 25565,9 27207,8 

Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції, % 21,1 27,0 20,5 

Чистий прибуток (збиток ), млн грн.  17253,6 25267,0 26960,8 

Частка збиткових підприємств, % 30,4 16,5 21,4 

 

Таблиця 2. Результати діяльності сільськогосподарських підприємств України

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [14].
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Рис. 1. Валова продукція сільського господарства

Джерело: [14].
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од 2011—2012 років зменшилась на 10441,5 млн
грн.). Крива валової продукції відображає не-
стабільність та неоднозначність сільського
господарства та необхідність державної
підтримки аграрної сфери.

Розвиток сільськогосподарського сектора,
як бачимо, залежить від розвитку господарств
населення на рівні з сільськогосподарськими
підприємствами. Роль домашніх господарств в
аграрному секторі важко однозначно оцінити,
адже на тлі домінування у виробництві деяких
видів продовольства, вони ускладнюють процес
реформ та розвиток великих товаровиробників
[2]. Саме особисті селянські господарства та
фермерські господарства є основними пред-
ставниками малого підприємництва на селі.
Особисті селянські господарства зосереджені
на реалізації надлишків готової продукції. Такі
господарства не бажають набувати статусу
суб'єктів підприємницької діяльності, адже це
звільняє їх від податкового навантаження. У
2012 році налічувалось 4301,8 тис. одиниць осо-
бистих селянських господарств та на них при-
падає 6501 тис. га площі земельних угідь. Од-
нак у порівнянні з 2009 роком їх кількість ОСГ
зменшилась на 310,3 тис. одиниць [14]. Однією
з причин є відсутність юридичної форми гос-
подарювання, що призводить до абсолютної
незахищеності господарської діяльності перед
ризиками аграрної сфери.

Підприємницький сектор сільського госпо-
дарства України нараховує п'ять основних
форм господарюючих суб'єктів.

Дані таблиці 3 свідчать, що основну част-
ку сільськогосподарського підприємництва
складають фермерські господарства, але їх
кількість, як і загальна кількість суб'єктів гос-
подарювання в аграрному секторі мають тен-
денцію до зменшення. Фермерські господар-
ства роблять вагомий внесок у забезпеченні
роботою місцеве працездатне населення та
поповненні місцевого та держаного бюд-
жетів. Фермерство забезпечує роботою 59192
найманих працівника та виробляє валової
продукції сільського господарства на суму
14111,1 млн грн., що становить 6,3 % загаль-
ного обсягу сільськогосподарського валу.
Однак самостійно фермерським господар-
ствам важко забезпечити власний матеріаль-
но-технічний розвиток. У 2012 році за раху-
нок дотацій з державного бюджету та подат-
ку на додану вартість фермерський сектор
отримав державної допомоги на суму 934,5
млн грн. [14].

Не зважаючи на наявні позитивні тен-
денції, виробництво сільськогосподарської
продукції ускладнюється відставанням у тех-
нологічному сенсі і, як наслідок, низькою які-
стю продукції, що не може займати гідних по-
зицій ні на вітчизняному, ні на світовому рин-

Господарюючий суб’єкт 2005 2009 2010 2011 2012 

Господарські товариства 7900 7819 7769 7757 8121 

Приватні підприємства 4123 4333 4243 4140 4183 

Виробничі кооперативи 1521 1001 952 905 856 

Фермерські господарства 42447 42101 41726 41488 40732 

Державні підприємства 386 345 322 311 294 

Підприємства інших 

форм господарювання  
1500 1553 1481 1532 1680 

Усього 57877 57152 56493 56133 55866 

Таблиця 3. Суб'єкти підприємницької діяльності в сільському господарстві

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [15].

Таблиця 4. Характеристика основних напрямів державної підтримки агровиробничих
підприємств

Джерело: [1].

Напрями підтримки державою підприємств аграрного сектора економіки 

Пряма Умовно-пряма Непряма 
- надання субсидій 

сільськогосподарським 

підприємствам на 
виробництво та покращення 
матеріально-технічного 
оснащення; 
- субсидування в сфері 
кредитування аграрних 

товаровиробників; 
- надання субсидій на 
капітальні витрати; 

- надання субсидій 

товаровиробнику на 
компенсацію частини втрат 
страхування урожаю 

- заходи щодо створення умов 
реструктуризації заборгованості 
підприємств перед бюджетом всіх 
рівнів, державними позабюджетними 

фондами та постачальниками 

енергетичних та матеріально-технічних 
ресурсів; 
- розробка та впровадження податкових 

програм, націлених на стимулювання 
товаровиробника, та пільгового 
податкового режиму; 
- розвиток наукових досліджень та 
освітнього потенціалу в аграрній сфері; 
- реалізації державних програм і 
загальнонаціональних проектів 

- реалізація програм 

державних закупівель 
сільськогосподарської 
продукції; 
- регулювання 
зовнішньоекономічних 

відносин та захист 
товаровиробника при 

здійснені діяльності на 
зовнішньому ринку в аграрній 

сфері; 
- регулювання ринку 
продовольства за допомогою 

інтервенцій закупівельного та 
товарного характеру 
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ку. Всі ці фактори та відсутність інституцій-
них передумов для ефективних трансформацій
потребують удосконалення форм державної
підтримки та реалізації державних програм з
метою запобігання регресивним процесам в
економіці.

Державна допомога розвитку аграрного
сектора залежно від джерел фінансування
реалізуються як за рахунок бюджету, так і
позабюджетної підтримки. Перша передба-
чає надання бюджетних послуг, розробку та
впровадження програм розвитку галузі за
рахунок бюджетів всіх рівнів. Позабюджет-
ний вид державної допомоги не передбачає
витрачання коштів бюджетів різних рівнів,
а є засобами економічної політики, направ-
леної на регулювання цін, тарифів, встанов-
лення пільг, обмежень та реалізація регулю-
вання зовнішньоторговельних відносин.
Державна підтримка аграрного сектора
може бути регіонального характеру та за-
гального, всеукраїнського характеру, коли
заходи підтримки стимулюють розвиток га-
лузі в цілому.

Цільова підтримка розвитку аграрних
підприємств з боку держави багатофазова і
досить складна. Можна виділити три основні
напрями державної підтримки підприємств
аграрної сфери: пряма підтримка, що перед-

бачає асигнування з бюджету за програма-
ми допомоги; умовно-пряма підтримка, яка
реалізується через заходи, що не пов'язані з
аграрною сферою і реалізується через опо-
середковані механізми впливу; непряма
підтримка, що передбачає розвиток підпри-
ємств створення стимулів для виробництва
(табл. 4).

Державна підтримка реалізується в двох
напрямах: підвищення доходної частини
підприємств аграрної сфери та матеріально-
технічного їх розвитку [1]. З огляду на пер-
ший напрям регулюються ціни на ринку
сільськогосподарської продукції, підтри-
мується страхування ризиків, компенсують-
ся деякі види витрат, регулюються тарифи,
мито, податки та пільги та ін. Другий напрям
передбачає субсидування на придбання тех-
нічних засобів, підтримку науково-дослідної
роботи, підтримку лізингу, субсидування ви-
робничого будівництва, підготовку кваліфі-
кованих кадрів та ін.

Одним з найпоширеніших механізмів регу-
лювання економіки з боку держави є застосу-
вання цільових програм, що чітко передбача-
ють цілі, шляхи, методи та очікувані результа-
ти від підприємницької діяльності. На сьогодні
одним із законопроектів, що регламентують та
регулюють підприємницьку діяльність, в тому

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Фактори, що перешкоджають веденню бізнесу в Україні в 2013-2014 рр. 

Обмежений доступ до фінансів, 16,7% 

Корупція, 15,5% 

Негативний вплив державної бюрократії, 13,4% 

Рівень злочинності, 2,5% 

Податкове регулювання, 11% 

Політична нестабільність,10,1% 

Розмір податків, 8,4% 

Валютне регулювання, 4,2% 

Низький рівень інновацій, 4,1% 

Рівень інфляції, 3,7% 

Низький рівень розвитку інфраструктури, 1,9% 

Рис. 2. Проблемні фактори ведення бізнесу в Україні 2013—2014 рр.

Джерело: [6].
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числі в аграрній сфері, є Закон України "Про
Національну програму сприяння розвитку ма-
лого підприємництва в Україні". Він передба-
чає удосконалення нормативно-правової бази
в сфері підприємницької діяльності, активіза-
цію фінансово-кредитної та інвестиційної
підтримки малого підприємництва, формуван-
ня єдиної державної регуляторної політики у
сфері підприємництва; сприяння розвитку
інфраструктури розвитку малого підприємниц-
тва; впровадження регіональної політики роз-
витку малого підприємництва. Але дана про-
грама, на думку А. Бутенко [3], має і свої недо-
ліки: нечітко сформульовані цілі програми, не-
визначеність термінів реалізації програми;
відсутність регулярного контролю за виконан-
ням завдань програми; недосконалість ме-
ханізмів реалізації програми; відсутність взає-
модії представників бізнесу, влади та органів
місцевого самоврядування; неповний склад не-
обхідних для реалізації дій; недостатнє ресур-
сне, в тому числі, фінансове забезпечення реа-
лізації програм.

Іншим важливим нормативним документом,
що регламентує державну політику в аграрно-
му секторі є Закон України "Про державну
підтримку сільського господарства України"
[11]. Він передбачає державне регулювання цін
на окремі види товарів сільськогосподарсько-
го товаровиробника, державне регулювання
ринку сільськогосподарського страхування,
підтримка виробників сільськогосподарської
продукції та регулювання аграрного ринку,
захист та контроль прав власників сільськогос-
подарської продукції на ринку та інші види
підтримки.

Звичайно розробка та впровадження кон-
структивних державних програм розвитку
підприємницького сектора сприяє його розвит-
ку та формуванні ефективної інфраструктури.
Але в той же час існує багато чинників, що стри-
мують розвиток підприємництва, в тому числі і
в аграрній сфері.

Відповідно до звіту Всесвітнього економіч-
ного форуму про глобальну конкурентоспро-
можність за 2013/2014 рік, Україна серед 148
країн посіла 84 місце, отримавши 4,05 бали із
семи можливих. Це на 11 позицій нижче, ніж у
2012/2013 році. Якщо розглянути динаміку
індексів за період 2008—2013 роки, то показ-
ник переживав злети і падіння та врешті став
навіть нижчим за 5 років (4, 08 бали у 2008—
2009 роках). Субіндекс "Розвиток бізнесу"
склав за даними звіту лише 3,7 бали. Відповід-
но до даних звіту ВЕФ було перераховано ос-
новні фактори, що негативно впливають на ве-

дення бізнесу та розвиток підприємництва (рис.
2) [6].

Найбільшого впливу сфера бізнесу зазнає
з боку бюрократії, корупції, податкової по-
літики, відсутня довіра до політиків, правоохо-
ронних органів та судочинства. І на стримуван-
ня цих негативних факторів має спрямовува-
тись державна політика допомоги підприєм-
ництву.

З метою активізації підприємництва та
розвитку експортно-імпортних відносин в аг-
рарній сфері необхідно створити базу та ме-
ханізм інноваційного розвитку. Серед заходів
можна запропонувати, зокрема, створення
Державного фонду інноваційного розвитку
підприємств аграрного сектору. Кошти фон-
ду мають формуватись за рахунок добро-
вільних внесків підприємств та з державного
бюджету через частину сплачених податків.
Розробка відповідної цільової програми дала
б можливість підприємствам-вкладникам от-
римувати пільги при закупівлі продуктів інно-
ваційного розвитку, пріоритетність в тендер-
них відборах та участі в державних закупів-
лях чи програмах. У процесі реалізації про-
грами необхідно використовувати зарубіж-
ний досвід та проводити тренінги за участю
іноземних фахівців з метою підвищення рівня
знань працівників підприємств. Контроль за
виконанням завдань програми та використан-
ням коштів варто здійснювати Державній
службі з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва. В той же час для
підприємств чи фермерських господарств, що
займаються підвищення якості власної про-
дукції та використовують надбання науки,
варто знизити податкові ставки, в тому числі
фіксований сільськогосподарський податок
(ФСП), що поєднав 12 різних податків і стя-
гується з одиниці земельної площі в процен-
тному вираженні її грошової вартості. Всі ці
заходи дадуть змогу аграрній продукції гідно
конкурувати на світовому ринку, тим самим
розвивати підприємницький сектор та еконо-
міку країни в цілому.

Не варто забувати про те, що аграрний
сектор є найбільш чутливим та незахищеним
сектором економіки, що потребує розвитку
агрострахування. В Державній цільовій про-
грамі розвитку українського села до 2015
року були сформульовані основні засади роз-
витку ринку страхування в аграрній сфері. В
свою чергу, в 2012 році Закон України "Про
особливості страхування сільськогоспо-
дарської продукції з державною підтримкою"
представив механізм субсидованого страху-
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вання, що передбачає державне відшкодуван-
ня сільськогосподарському товаровиробни-
ку частки сплаченої ним страхової премії.
Вагомий внесок у розвиток агрострахування
зробили програми та рекомендації Міжна-
родної фінансової корпорації (IFC), що своїм
проектом "Розвиток страхування в Україні"
разом з Міністерством закордонних справ,
торгівлі та розвитку Канади сприяють роз-
витку нормативно-правового поля в агро-
страхуванні та стимулююсь аграрного
підприємця [12]. В Проекті сформульовано
необхідність розвитку системи аграрного
страхування та доведено важливість держав-
ної підтримки ринку страхових послуг в аг-
рарному секторі. Виділено наступні фактори,
що підкреслюють необхідність участі держа-
ви у розвитку страхування сільськогоспо-
дарського виробництва:  1) запобігання
різким коливанням доходу сільськогоспо-
дарських виробників (міжнародна практика
доводить, що державна підтримка підприєм-
ництва у вигляді компенсації частини страхо-
вих платежів є більш ефективною, ніж дер-
жавна фінансова допомога у вигляді дотацій
та грошових компенсацій); 2) страхування
стимулює розвиток кредитних відносин;
3) розвиток страхування створює умови для
позитивного соціального розвитку в аграрно-
му секторі, адже сільськогосподарський ви-
робник почуває себе більш впевнено, маючи
впевненість у компенсації своїх втрат; 4) стра-
хування стимулює освоєння новітньої техні-
чної бази.

На ринку страхових послуг в аграрній
сфері в 2012 році відбулись структурні зміни і
було створене об'єднання страховиків "Аграр-
ний Страховий Пул" (АСП), ціль якого поля-
гає в координації процесу страхування по про-
грамам державної підтримки в агростраху-
ванні. АСП координував програму страхуван-
ня державних форвардних закупівель Аграр-
ного Фонду України та Державної Продоволь-
чо-Закупівельної Корпорації України і забез-
печив стабільну реалізацію агрострахування
по даним програмам [13]. Таким чином, досвід
показав, що запровадження державної про-
грами підтримки страхування сільськогоспо-
дарської продукції відкриває нові можливості
для розвитку аграрного підприємництва та
стимулює економічний та соціальний розви-
ток села.

ВИСНОВКИ
У висновку можемо зазначити, що в процесі

свого розвитку підприємництво в аграрному

секторі стикається з великою кількістю про-
блем, значну роль у вирішенні яких відіграє дер-
жава. Вона за допомогою механізмів, інстру-
ментів державного регулювання повинна реа-
лізовувати політику підтримки у всіх напрямах
розвитку сільського господарства. Пряма та
непряма підтримка аграрного сектора повин-
на бути направлена на підвищення мотивації та
стимулу підприємця. Основними напрямами
планування та реалізації державних програм
розвитку аграрного підприємництва повинні
стати:

— створення ефективного механізму
фінансової допомоги підприємницькому сек-
тору;

— здійснення активної політики непрямо-
го впливу на сільгоспвиробника з метою його
стимулювання;

— розробка програм розвитку інноваційно-
го забезпечення суб'єктів підприємницького
сектора аграрної сфери;

— розвиток матеріально-технічного осна-
щення аграріїв;

— розробка та удосконалення механізмів
державної підтримки страхування;

— забезпечення інформативності підпри-
ємців про послуги страхового ринку в аграрній
сфері та державні гарантії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У галузі сільського господарства разом із роз-

витком ремонтно-технічної бази, виникли потре-
би у технічному обслуговуванні сільськогоспо-
дарських товаровиробників та ремонті сільсько-
господарської техніки. Ремонтно-технічна база ут-
ворювалася як на державних ремонтно-обслуго-
вуючих підприємств, так і прямим чином в
сільськогосподарських підприємствах. Отже, сьо-
годні залишається актуальною проблематика
щодо впровадження сучасних форм та методів ре-
монтно-технічного обслуговування виробників
сільськогосподарської продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам забезпечення ремонтного та техн-
ічного обслуговування сільськогосподарських то-
варовиробників, питанням ремонту сільськогоспо-
дарської техніки, пошуку й обгрунтуванню шляхів
її використання присвячені праці відомих вчених:
Л.Л. Афанасьєва, І.Д. Бурковського, Д.П. Вели-
канова, М.В. Вергуна, М.І. Геруна, Я.С. Гукова,
Л.І. Давидовича, В.З. Докуніхіна, В.В. Єфремова,
В.І. Казарцева, В.І. Котелянця, В.С. Крамарева,
Г.В. Крамаренка, Є.С. Кузнєцова, В.С. Павлен-
ка, Г.М. Підлісецького, М.І. Пугачова, Л.Д. Руса-
кової, В.І. Сімковича, О.В. Кільова та ін.
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го виробництва та обгрунтувати, які з них най-
більш доцільно застосовувати вітчизняним сіль-
ськогосподарським товаровиробникам.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із найбільш гальмуючих чинників роз-
витку аграрного виробництва в Україні є низький
рівень матеріально-технічного забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників, їх низь-
ка капіталоозброєність та капіталооснащеність,
що перешкоджає прискоренню оновлення їх ма-
теріально-технічної бази та не сприяє нарощуван-
ню виробництва конкурентоспроможної сільсько-
господарської продукції, зростанню ефективності
аграрної галузі [1, с. 39].

При формуванні ринкових відносин в аграрно-
му секторі економіки ефективність використання
технічного потенціалу зумовлюється значною
мірою ремонтно-технічним обслуговуванням ви-
робництва в сільськогосподарських підприєм-
ствах. Результати виробничої діяльності аграрних
підприємств та їх обслуговуючих підприємств чи
обслуговуючих господарств зокрема, в істотній
мірі залежать від ефективного управління всією
масою техніки та раціонального її використання.

Чим більшим технічним потенціалом володіє
аграрне підприємство, тим більш складні завдан-
ня воно здатне вирішувати. Разом із тим, реаліза-
ція створеного потенціалу можлива тільки тоді,
коли система використання машин і механізмів
буде грунтуватися на економічно раціональних уп-

CONTEMPORARY FORMS AND METHODS OF AGRICULTURAL REPAIR AND MAINTENANCE
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равлінсько-технологічних рішеннях. Саме вони
дозволяють об'єднати всі ресурси і створити
цілісну систему виробництва, що володіє певним
потенціалом. Чим повніше організаційні форми
відповідають рівню розвитку технічних засобів і
новим технологічним принципам виробництва, тим
ефективніше використовується техніка в умовах
конкретного підприємства.

Необхідно враховувати, що структурні елемен-
ти ремонтно-технічного забезпечення істотно
відрізняються за функціональною роллю в процесі
виробництва, а тому не з однаковою активністю
впливають на кінцеві результати господарювання.
За інших однакових умов вищих результатів дося-
гають ті підприємства, які краще оснащені так зва-
ним активним основним виробничим капіталом:
силовими і робочими машинами, транспортними
засобами, продуктивною худобою, багаторічними
культурними насадженнями [2]. Потрібно зазна-
чити, що складовими утримання техніки є капі-
тальний і поточний ремонти, технічне обслугову-
вання в період експлуатації, а також міжсезонне
зберігання машин та витрати на їх відновлення [3,
с. 127].

Зростаюча роль технічного озброєння та пе-
реозброєння сільськогосподарських підприємств
зумовлена значною мірою інтенсифікацією вироб-
ництва в основних і допоміжних галузях сільсько-
го господарства, з одного боку, та підвищенням
вимог до ремонтно-технічного обслуговування, з
іншого.

Дана ситуація викликана тим, що у вироб-
ництві, переробці та реалізації продукції сіль-
ського господарства беруть участь велика
кількість спеціалізованих галузей, які економіч-
но й технологічно пов'язані між собою. Тому в су-
часних умовах потрібно підвищувати рівень взає-
мозв'язку між основним виробництвом і допомі-
жними й обслуговуючими системами, що дасть
змогу зберегти цілісність єдиного ланцюжка ви-
робництва сільськогосподарської продукції. Од-
нією з найбільш забезпечуючих та важливих об-
слуговуючих систем для сільськогосподарського
виробництва є його ремонтно-технічне обслуго-
вування.

На нашу думку, в аграрному секторі економі-
ки система ремонтно-технічного обслуговування
процесів виробництва, переробки та реалізації
сільськогосподарської продукції може проявляти-
ся на таких рівнях функціонування, у залежності
від масштабів та спеціалізації аграрних підпри-
ємств:

— на мікрорівні, тобто безпосередньо у вироб-
ників сільськогосподарської продукції (сіль-
ськогосподарських підприємствах різних органі-
заційно-правових форм господарювання та госпо-
дарствах населення);

— на мезорівні — у спеціалізованих під-
приємствах і організаціях регіонального чи галу-
зевого рівня, які обслуговують аграрні підпри-
ємства;

— на макрорівні — ремонтні заводи, спеці-
алізовані станції державного значення, ремонтно-
технічні підрозділи у державних органах управлі-
ння сільським господарством (рис. 1).

Ми вважаємо, що ремонтно-технічне обслуго-
вування аграрного виробництва на макрорівні слід
відносити до внутрішньої форми обслуговування,
а діяльність на мезо- та макрорівнях — до зовніш-
ньої форми обслуговування сільськогосподарсь-
кого виробництва. Звичайно, якщо враховувати
практику господарювання вітчизняних виробників
сільськогосподарської продукції, то потрібно ви-
окремити також змішану форму обслуговування,
оскільки внутрішній потенціал аграріїв не завжди
відповідає їхнім потребам у ремонтно-технічному
забезпеченню, тому потрібно контактувати із ре-
монтно-технічними відділами інших рівнів функ-
ціонування.

Види та методи ремонтно-технічного обслуго-
вування та ремонту сільськогосподарської техні-
ки відрізняються за організацією, регламентацією
та періодичністю виконання, за етапом та умова-
ми експлуатації.

Ремонтно-технічне обслуговування вироб-
ників сільськогосподарської продукції за орган-
ізацією виконання може бути централізованим
або децентралізованим, може здійснюватися ек-
сплуатуючою або спеціалізованою організацією,
чи підприємством-виробником обладнання. Ре-
монтно-технічне обслуговування може бути рег-
ламентованим, з періодичним або безперервним
контролем, сезонним, плановим або позаплано-
вим.

За етапом експлуатації розрізняють ремонтно-
технічне обслуговування сільськогосподарської
техніки під час використання, транспортування,
зберігання та очікування, а також можливе вико-
нання даних робіт за особливих умов.

Основні види та методи ремонтів сільськогос-
подарської техніки відрізняються за ступенем
відновлення ресурсу (капітальний, середній та по-
точний ремонти), за плануванням (плановий або
неплановий), за регламентацією виконання (рег-
ламентований ремонт або ремонт за технічним ста-
ном), за збереженням приналежності частин, що
ремонтуються, (зберігається чи ні приналежність
відновлювальних складових частин до визначено-
го екземпляру об'єкту) [4, с. 287].

На сучасному етапі функціонування ринко-
вої економіки в Україні сервісні та сільськогос-
подарські підприємства потребують компетент-
ного і оперативного управління. В аграрному
сервісі прояв його загальних рис відбувається
через особливу, специфічну організацію, пов'я-
зану з природним середовищем, сезонністю про-
цесу виробництва і структурою виробничого
обслуговування підприємств в залежності від зе-
мельних і виробничих відносин, місцеположен-
ням земельних ділянок. У цих умовах при уп-
равлінні та регулюванні діяльності агросервіс-
них підприємств слід враховувати існуючий тіс-
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ний зв'язок між обсягом послуг, які
надаються сільськогосподарським
підприємствам та природно-ресур-
сними умовами виробництва. У
зв'язку з цим агросервісним під-
приємствам доцільно мати у своєму
розпорядженні виробничі потуж-
ності, які дадуть можливість збіль-
шити обсяги наданих послуг з метою
підвищення прибутковості даних
формувань. Це дозволить надавати
послуги високої якості, у встанов-
лені терміни, з оптимальним розпо-
ділом ресурсного потенціалу. Слід
зазначити, що виробничі потуж-
ності агросервісних підприємств ви-
користовуються не раціонально, що
призводить до додаткових матері-
альних та фінансових витрат і, як
наслідок, збитковості окремих видів
виробничих послуг та зниження
рівня рентабельності сільськогосподарського
виробництва в цілому [5, с. 130].

Аналізуючи сучасну економічну ситуацію
та загал ьні  тенденці ї  розвит ку рин кових
відносин, можна зробити висновок, що після
появи справжніх господарів підприємств аг-
рарного сектору економіки почнеться їхня
інтенсивна модернізація, зокрема придбання
сучасної сільськогосподарської техніки та
обладнання.

Найімовірніше, що найбільш поширеним за
організацією виконання в сільських районах буде
ремонтно-технічне обслуговування сільськогос-
подарської техніки саме підприємцями-торгі-
вельними посередниками (дилерами). Служби ре-
монтно-технічного обслуговування (або спеціа-
лізовані агросервісні підприємства) сільськогос-
подарських підприємств матимуть також різні
організаційно-правові форми господарювання,
але незалежно від форм власності на кожному
підприємстві, де є сільськогосподарська техніка
та обладнання, повинні бути організовані техні-
чне обслуговування, планово-запобіжні роботи з
підтримання його працездатного стану (або влас-
ними силами, або за договором зі спеціалізова-
ними юридично незалежними підприємствами)
відповідно до вимог чинної нормативно-техніч-
ної документації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах здійснення економічних перетворень,

що супроводжуються змінами усталених правил
ведення господарської діяльності, трансформа-
цією економічних відносин, цілком закономірною
постала необхідність адаптації системи бухгал-
терського обліку олійно-жирових підприємств до
вимог міжнародних стандартів, ринкових засад
господарювання в цілому. Крім того, зростаючі
інформаційні запити користувачів облікових да-
них, орієнтованих на забезпечення управлінських
потреб в умовах динамічного ринкового середо-
вища, надають імпульс для подальшого удоскона-
лення існуючих та пошуку нових підходів до по-
силення інформативності та оперативності обліко-
вих даних.

Процеси інтенсифікації та інтелектуалізації
процесу виробництва олійно-жирової продукції
зумовлюють парадигмальні зміни системи управ-
ління. Так, в епоху економіки знань проявляється
значний інтерес до персоналу як до ключового
ресурсу підприємства, у використанні якого кри-
ються приховані резерви. Керівники підприємств,
досягнувши певного рівня діяльності, дійшли вис-
новку, що ключовим фактором свого успіху є

УДК 657:330.1

В. В. Покиньчереда,
аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОБЛІК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: ПРОБЛЕМИ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

V. Pokynchereda,
post-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

HUMAN RESOURCE ACCOUNTING: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

У статті здійснено аналіз формування облікової інформації щодо трудових ресурсів у системі рахунків бухгал-
терського обліку підприємств. З'ясовано, що нинішній стан обліку трудових ресурсів не задовольняє зростаючі інфор-
маційні запити користувачів облікових даних в умовах функціонування економіки знань. Провівши грунтовний аналіз
положень МСБО 38 "Нематеріальні активи", автор стверджує, що критерії визнання, які висуваються до нематеріальних
активів, є виконуваними і щодо трудових ресурсів. У зв'язку з цим пропонується включення трудових ресурсів до скла-
ду активів підприємства. На основі врахування вже існуючих наукових доробок та власного бачення вирішення окрес-
леної проблеми, автором розроблено номенклатуру синтетичних та аналітичних рахунків бухгалтерського обліку для
відображення трудових ресурсів та їх складових в обліковій системі підприємства, що сприятиме підвищенню інфор-
мативності облікових даних та задовольнятиме інформаційні запити управлінського персоналу.

The article analyses the formation of accounting information as to the human resources in the system of business
accounting. It was found that today's condition of human resources accounting does not satisfy the growing informational
requests of the accounting information users under the conditions of knowledge economics functioning. Having conducted
the detailed analysis of IAS 38 "Intangible Assets", the author claims that the identifying criteria applicable to nonmaterial
assets are also applicable to the human resources. With regard to this it is suggested to include the human resources into the
company assets. On the basis of already existing scholarly researches and his own view of the said problem solution, the
author developed the nomenclature of synthetic and analytic accounts for reflecting human resources and their components
in the company accounting system, which will facilitate the increase of accounting data informative value and satisfy the
information requests of administrative personnel.

Ключові слова: облік, трудові ресурси, витрати, інвестиції, знання, олійно-жирова галузь.
Key words: accounting, human resources, losses, investments, knowledge, fat-and-oil industry.

людські ресурси, їх здібності та ідеї. Стосовно цьо-
го відомий менеджер сучасності Лі Якокка у книзі
"Кар'єра менеджера" писав: "всі господарські опе-
рації можна, в кінцевому рахунку, звести до по-
значення трьома словами: люди, продукт, прибу-
ток. На першому місці стоять люди. Якщо у вас
немає надійної команди, то з решти факторів мало
що вдається зробити" [10, с. 358]. Та й міжнарод-
ний практичний досвід останніх десятиліть яскра-
во засвідчує, що вийти переможцем з жорсткого
конкурентного протистояння, підтримувати ви-
сокі обсяги продажу, спираючись виключно на
капітал фізичний, неможливо. Втім, лише усвідом-
лення важливості людського фактора в еко-
номічній системі є недостатнім. Ефективне управ-
ління трудовими ресурсами олійно-жирових
підприємств має базуватися на повній, правдивій
інформації, основним генератором якої є бухгал-
терський облік. Як наслідок, все активніше творчі
зусилля фахівців спрямовуються на пошук універ-
сальної методики відображення трудових ресурсів
в обліковій системі підприємства, а дискусії щодо
доцільності та можливості практичної реалізації
такої методики в межах існуючої бухгалтерської
системи не вщухають вже доволі давно.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання щодо формування та використання
облікової інформації в процесі управління трудо-
вими ресурсами тривалий час знаходяться в центрі
наукових досліджень. Вивченню окресленої про-
блематики приділяли увагу такі зарубіжні вчені,
як Р. Лайкерт, К. Макконелл, М.Ю. Медведєв [3],
Я. Соколов [6; 7], Н.С. Тонкошкурова [9], Е. Флам-
хольц, Д. Штайн [12] та ін. Науковий здобуток еко-
номістів полягає в розробці та розвитку облікової
концепції людських ресурсів, в основі якої відбу-
вається зміщення акценту в розумінні економічно-
го змісту внесків на формування та розвиток тру-
дових ресурсів від витратного до інвестиційного.
Тобто частина витрат, які несе підприємство в про-
цесі використання ресурсів праці, розглядаються
не як організаційні витрати, що потребують
мінімізації, а інвестиції, які необхідно нарощува-
ти та капіталізувати у складі активів.

Дослідження проблеми бухгалтерського об-
ліку людських ресурсів та відображення інфор-
мації про них в звітності вітчизняних підприємств
висвітлені в наукових працях авторства Т.В. Дави-
дюк [1], Н.М. Королюк [2], С.Ф. Легенчук, Н.В. По-
чинок, М.С. Пушкар [5] та ін. Однак представлені
фахівцями розробки практично не містять концеп-
туальних підходів до обліку людських ресурсів в
умовах побудови і функціонування соціально-ор-
ієнтованої ринкової економіки та, зокрема, не вра-
ховують особливості діяльності вітчизняних олій-
но-жирових підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання дослідження полягає в ідентифікації

людських ресурсів як об'єкта бухгалтерського об-
ліку та розробці методологічних засад до їх відоб-
раження в системі рахунків бухгалтерського об-
ліку на сучасному етапі розвитку олійно-жирових
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Облік трудових ресурсів на вітчизняних ол-
ійно-жирових підприємствах асоціюється сьо-
годні із обліком розрахунків із заробітної плати
та інших виплат працівникам, тобто виплатами
компенсаційного характеру. При цьому поза ува-
гою залишаються господарські операції з інвес-
тування у формування та розвиток персоналу,
тобто ті операції, які забезпечуватимуть для під-
приємства отримання преференцій у конку-
рентній боротьбі та додаткових економічних ви-
год у майбутньому. Цього вимагають сучасні умо-
ви функціонування олійно-жирових підприємств,
що характеризуються безупинним впроваджен-
ням у виробничий процес інноваційних техно-
логій та, як наслідок, підвищенням рівня інтелек-
туалізації трудової діяльності. Втім, розробка
концепції обліку людських ресурсів як повноці-
нного об'єкта бухгалтерського обліку, яка б вод-

ночас відповідала потребам менеджменту, зуст-
річає на своєму шляху методологічні перешкоди.

Аналіз численних наукових праць зарубіжних
дослідників дає підстави стверджувати, що питан-
ня бухгалтерського обліку людських ресурсів за-
лишається неврегульованим й на глобальному
рівні. Це свідчить про неабияку складність трудо-
вих ресурсів як об'єкта обліку та труднощі їх відоб-
раження в системі традиційного бухгалтерського
обліку. Саме тому в міжнародних стандартах об-
ліку, що містять еталонні правила ведення обліку
оборотних, необоротних активів, зобов'язань
тощо, й досі не розроблена єдина універсальна
методика обліку людських ресурсів, яка б дозво-
лила розглядати їх повноцінною бухгалтерською
категорією.

Враховуючи встановлені міжнародними стан-
дартами чіткі критерії визнання нематеріальних
активів, для визнання людських ресурсів рівноп-
равним бухгалтерським об'єктом за МСБО 38 не-
обхідним є виконання наступних умов: ймовірності
того, що майбутні економічні вигоди, які відно-
сяться до активу, надходитимуть до суб'єкта гос-
подарювання; можливості достовірної оцінки ак-
тиву; контрольованості з боку суб'єкта господа-
рювання в результаті минулих подій; можливості
ідентифікації [4].

Алгоритм аналізу можливості віднесення тру-
дових ресурсів до активів підприємства наведено
на рисунку 1.

У ході проведеного аналізу, здійсненого у
відповідності до наведеного алгоритму, встанов-
лено, що трудові ресурси відповідають вказаним
критеріям та можуть відображатися у складу ак-
тивів підприємства. Аргументуємо точку зору, зу-
пинившись детально на кожному з критеріїв.

Трудові ресурси, узагальнюючи п. 12 МСБО 38
[4], є ідентифікованими у тому випадку, якщо їх
можна продати, передати чи здати в оренду окре-
мо від інших активів підприємства. Незважаючи на
нетрадиційність трудових ресурсів як об'єкта об-
ліку, даний критерій, на наш погляд, виконується
завдяки використанню таких прогресивних
інструментів управління персоналом як аут-
стафінг та аутсорсинг. Хоча щодо трудових ре-
сурсів не зовсім етично вживати поняття "оренда",
але фактично підприємство може надавати іншим
суб'єктам господарювання своїх працівників для
виконання їх виробничо-господарських завдань.

У п. 13 МСБО 38 [4] зазначено, що суб'єкт гос-
подарювання контролює актив, якщо він має по-
вноваження отримувати майбутні економічні ви-
годи, які надходять від основного ресурсу, та об-
межувати доступ інших до цих вигод. Науковці
ставлять під сумнів можливість виконання зазна-
ченого. Проти визнання людських ресурсів акти-
вом виступає колектив українських та польських
вчених, зазначаючи, що працівники підприємства
розглядаються як ресурс, на який не поширюєть-
ся право власності з боку суб'єкта господарюван-
ня. "Якби працівники були об'єктом власності, то
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це означало б деяку модель рабства, за якої влас-
ники могли б вільно розпоряджатися належними
їм ресурсами", — додають науковці [8, с. 254].
Німецький вчений Д. Штайн наголошує, що
відсутність контролю над об'єктом зі сторони
підприємства є основною перепоною на шляху
обліку людських ресурсів, в той час як всі інші кри-
терії є виконуваними [12, с. 10—11].

Високо цінуючи наукові здобутки науковців в
сфері обліку людських ресурсів, вважаємо, що ви-
конання даної умови є досяжною. Основна помил-
ка облікових стандартів криється в підході до не-
матеріальних об'єктів як до речей та застосуван-
ня по відношенню до них речових прав. Т.В.  Дави-
дюк зазначає, що "нематеріальні активи — це, перш
за все, виняткові права, що не можуть бути об'єкта-
ми речових прав і не відносяться до них" [1, с. 280].
Вважаємо, що встановлення контролю над праці-
вниками, їх початковими знаннями та кваліфіка-
цією, що акумульовані на момент зарахування їх в
штат підприємства, досягається шляхом укладан-
ня контрактів (трудових договорів) між ними та

підприємством на поперед-
ньо погоджений сторонами
період часу. Здійснивши
попередні витрати з підбо-
ру персоналу необхідної
кваліфікації, компанія про-
тягом встановленого стро-
ку споживатиме їх продукт
— працю. А передбачивши
у трудовому договорі (кон-
тракті) заборону викорис-
тання спеціальних знань в
інтересах третіх осіб, вико-
нуваною буде й друга піду-
мова п. 13 МСБО 38.

Для того, щоб підприє-
мство отримало право на
користування знаннями,
отриманих працівником
при проходженні різного
роду навчальних курсів,
необхідно укладати до-
говір, який міститиме зобо-
в'язання працівника від-
працювати на підприємстві
встановлений термін після
проходження навчання. За
оцінками зарубіжних ана-
літиків щорічно онов-
люється 20—30% профес-
ійних знань, якими мають
володіти інженери, техно-
логи та інші категорії
фахівців. Виходячи з цих
даних, можна сказати, що
оптимальним терміном ек-
сплуатації знань та кваліф-
ікації є 3—5 років. При цьо-
му витрати на розвиток

персоналу необхідно капіталізувати та в подаль-
шому нараховувати амортизацію, виходячи із вста-
новленого строку експлуатації.

У п. 17 МСБО 38 [4] сказано, що майбутні еко-
номічні вигоди, які надходять від нематеріальних
активів, можуть включати дохід від продажу про-
дукції чи послуг, скорочення витрат або інші виго-
ди, які є результатом використання активу підприє-
мством. Враховуючи це, багато вчених заперечують
ймовірність отримання майбутніх економічних ви-
год від використання трудових ресурсів. Серед них
відомий російський науковець Я. В. Соколов. "Пра-
цівник може звільнитися з роботи, захворіти або ж
навіть померти, тобто нема ніякої гарантії, що
підприємство буде отримувати прибуток протягом
певного періоду", — зазначає дослідник [7].

У тексті міжнародного стандарту між іншим не
встановлена величина ймовірності, при якій дана
умова вважається виконаною. В п. 22 МСБО 38 [4]
зазначається, що ймовірність очікуваних еконо-
мічних вигод слід оцінювати, використовуючи при-
пущення, які можна обгрунтувати та підтвердити.

Рис.1. Алгоритм визнання трудових ресурсів активом
підприємства

Джерело: сформовано автором з використанням [4], [9, с. 13], [11, с. 79].
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Так, якщо підприємство шляхом укладання тру-
дових договорів (контрактів) залучає персонал, то,
скоріш за все, очікується, що дані ресурси праці
будуть приносити йому економічні вигоди. В про-
тивному випадку трудові договори просто б не зак-
лючалися, адже підприємства діють насамперед з
позиції прагматизму. Відповідно дана умова виз-
нання активу, на наш погляд, виконується.

З найбільшим супротивом дається можливість
достовірної оцінки трудових ресурсів. Пов'язано
це з тим, що трудові ресурси є особливим за своєю
природою об'єктом, що суттєво відрізняється від
решти обліковуваних активів. Вважаємо, що мо-
дель оцінки, основана на капіталізації витрат на
утримання, навчання та розвиток трудових ре-
сурсів, дозволить якомога точніше визначити їх
економічну вартість.

Обгрунтування можливості віднесення трудо-
вих ресурсів до складу активів підприємства є лише
першим, але необхідним етапом на шляху їх об-
лікового відображення. Далі перед нами постає
доволі непросте завдання: яким же чином відоб-
ражати операції з трудовими ресурсами в системі
рахунків бухгалтерського обліку?

Українські вчені вважають, що найдоцільніше
було обліковувати трудові ресурси на позабалан-
сових рахунках, оскільки за всіма ознаками його не
можна відносити до майна підприємства. О.М. Пет-
рук пояснює це об'єктивною дією романо-німець-
кої системи, до якої відноситься і Україна. Тому для
відображення в обліку всієї управлінської інфор-
мації і більшої конкретизації інформації юридич-
ного і господарського характеру в нашій країні ви-
користовуються позабалансові рахунки [1, с. 323].

Так, Н.М. Королюк пропонує додати до діючо-
го плану рахунків синтетичний рахунок 010 "Людсь-
кий капітал". Цей рахунок, як стверджує автор,
буде використовуватись для обліку творчих та на-
укових здібностей людини, що не належать госпо-
дарюючому суб'єкту, проте забезпечують одержан-
ня доходу. Для посилення аналітичності облікової
інформації синтетичний рахунок пропонується де-
талізувати на наступні субрахунки: 011 "Людський
капітал адміністративного персоналу", 012 "Людсь-
кий капітал виробничого капіталу", 013 "Людський
капітал інших працівників". Враховуючи введений
рахунок, відображати в обліку людський капітал
науковцем пропонується наступним чином: Дебет
010 К — — відображено прийняття певного праців-
ника на посаду; Д — — К 010 — відображено
звільнення працівника [2, с. 11—12].

Серед представників науки є й діячі, які ради-
кально підходять до вирішення даного питання,
цілком відкидаючи можливість застосування кри-
теріїв визнання активу до трудових ресурсів.
"Коли з цими критеріями підходити до оцінки та-
ких статей, як людські ресурси, — зауважує М.С.
Пушкар, — то стає зрозумілим, що поняття "ак-
тиви" в сучасній економіці не відповідає загальноп-
рийнятому його тлумаченню, зокрема, він ігнорує
цінність такого фактору виробництва, як персо-

нал, який має знання, навички, інтелект". "Пара-
доксальним фактом є те, що життєво необхідний
елемент, який приводить в рух виробництво і ство-
рює додаткову вартість, не знаходить ніякого
відображення в обліку, хоча він є носієм високих
прибутків", — відмічає фахівець [5, с. 70].

Російський вчений М. Ю. Медвєдєв, запевняв,
що працівники є такими ж об'єктами обліку, як і інші
знаряддя праці, а тому повинні обліковуватися на
ряду з ними. "Однак в силу різних методологічних
складностей не обліковуються", — констатує вче-
ний. Продовжуючи обгрунтування своєї позиції,
дослідник ставить дискусійне питання: звідки в су-
часної бухгалтерської методології така неприязнь
до трудових ресурсів як об'єкта обліку? Адже пра-
цівники, на думку фахівця, задовольняють усім умо-
вам обліку: нерівно доступні для суб'єктів обліку,
приймають участь в господарській діяльності, зат-
рати на їх облік не перевищують їхньої цінності.
При всьому цьому обліковою системою трудові ре-
сурси ігноруються [3, с. 140].

За умови реалізації системи обліку, здатної
врахувати цінність людських ресурсів, М.Ю.
Медвєдєв пропонує записувати наступні бухгал-
терські проводки:

1) при відображенні купівлі працівника — де-
бет "Працівники", кредит "Розрахунки з оплати
праці";

2) при відображенні використання працівника
в трудовому процесі — Д-т "Незавершене вироб-
ництво", К-т "Амортизація працівника" [3, с. 140].

Концепція обліку трудових ресурсів була в
сфері інтересів Я.В. Соколова. Втім, варто відміти-
ти, що у працях науковця простежується непослі-
довність у поглядах щодо вирішення окресленої
проблеми. У 2001 р. у статті "Грошова оцінка тру-
дових ресурсів організації" автор зазначав, що
відображення вартості цих ресурсів в балансі доз-
волить по-новому оцінити економічну ефективність
роботи підприємства: покращаться показники ле-
вериджу, ліквідності та платоспроможності, а це в
свою чергу дозволить представити фінансове ста-
новище підприємства в більш привабливому вигляді
та дасть нові підстави для отримання кредитів [7].

Однак уже трьома роками пізніше, надаючи
коментар журналу "Консультант", науковець ста-
вить під сумнів необхідність відображення трудо-
вих ресурсів в активі балансу. Свою точку зору
автор пояснює наступним: "…скажімо, компанія
витратила кошти на підготовку кадрів. Відповід-
но, витрати звітного періоду у неї будуть вищі, ніж
зазвичай. Їх можна показати в активі балансу або
як витрати майбутніх періодів, або як капітальні
вкладення в людський капітал. Далі ми припускає-
мо, що знань персоналу вистачить років на п'ять і
співробітники працюватимуть ці п'ять років. Зав-
дяки їх знанням компанія отримуватиме дохід, і
отже, витрати потрібно списувати впродовж п'я-
ти років. Це можливе рішення, але я думаю, що
краще витрати на підготовку кадрів все-таки вклю-
чити до поточних витрат" [6].
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Я.В. Соколов писав: "…підхід, пов'язаний з об-
ліком людського капіталу — це одне із досягнень
так званого "творчого" обліку, який, по суті, вип-
равдовує методи розкрадання капіталу" [6]. "Ство-
рення "липових" капіталів дозволить уникати по-
датків, — переконує вчений, — чим вище ми оці-
нимо свій капітал, тим більше засобів піде на спи-
сання" [6]. Реалізувавши таку модель обліку
підприємство в підсумку матиме фіктивний збиток,
"…адже ми нічого не купували, а просто взяли в
штат працівників та оцінили їх", — додає автор [6].
Дійсно, включення трудових ресурсів до складу
активів вимагатиме щомісячного нарахування
амортизації, що зрештою призведе до невиправ-
даного зростання собівартості продукції, значно-
го розходження результатів діяльності підприєм-
ства в бухгалтерському та податковому обліку.
Включення амортизаційних відрахувань на трудові
ресурси до складу валових витрат також не вит-
римує критики, адже наслідком буде штучне за-
ниження бази оподаткування. Та й держава, зро-

зуміло, на таку "авантюру" з людськими ресурса-
ми не погодиться, допоки, принаймні, не буде ство-
рено концепцію обліку персоналу, яка б ліквідо-
вувала вказані ризики.

Таким чином, враховуючи пропозиції дослід-
ників та беручи до уваги власне бачення у вирі-
шенні окресленої проблеми, специфіку діяльності
олійно-жирових підприємств, вважаємо, що тру-
дові ресурси доцільно враховувати у складі нема-
теріальних активів, а для їх обліку відвести окре-
мий синтетичний рахунок 128 "Право на викорис-
тання трудових ресурсів". В назві рахунку акцен-
туємо увагу на тому, що обліковувати підприєм-
ство може лише права на використання знань та
кваліфікації працівників, а не їх носія. Підстава-
ми для виникнення таких прав є трудовий договір
(контракт) в межах початкових вмінь, кваліфікації,
досвіду та договір про навчання (свідоцтво, сер-
тифікат) в межах отриманих знань у процесі тру-
дової діяльності працівника. З метою посилення
аналітичності облікової інформації до субрахун-

Рис. 2. Структура рахунків для відображення інформації про трудові ресурси підприємства

Запропоновано автором.
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ку 128 "Право на використання трудових ресурсів"
пропонуємо відкривати рахунки другого та треть-
ого порядку. Аналітичний облік трудових ресурсів
необхідно організувати за категоріями персоналу
(адміністративний, загальновиробничий персонал,
персонал основного виробництва), в розрізі най-
менування посад, за підрозділами підприємства
(олійноекстракційний та гідрогенізаційний заво-
ди, відділи головного метролога, енергетика тощо),
за кожним працівником. Така система аналітич-
них рахунків забезпечить підвищення інформатив-
ності за кожним структурним підрозділом підпри-
ємства.

Відображення змін у пасиві балансу, що відпо-
відатимуть змінам вартості трудових ресурсів,
пропонується на рахунку 426 "Трудовий капітал".
Даний рахунок не матиме субрахунків та буде при-
значений для обліку збільшення або зменшення
вартості трудового капіталу підприємства в ре-
зультаті прийняття або звільнення працівників, а
також для переоцінки вартості трудових ресурсів.

 З метою посилення інформативності обліку в
частині обліку трудових ресурсів пропонуємо
створення номенклатури рахунків, на яких відоб-
ражатиметься інформація про вкладені інвестиції
в розрізі категорій персоналу з подальшим відне-
сенням їх на рахунок 128 "Право на використання
трудових ресурсів" (рис. 2).

Вважаємо, що запропонована структура ра-
хунків бухгалтерського обліку матиме переваги
порівняно з існуючими підходами, оскільки: по-пер-
ше, дозволить підвищити інформативність обліко-
вої інформації в інтересах управлінської ланки
підприємства; по-друге, узагальнення інформації за
аналітичними рахунками дасть можливість чітко
відокремити та здійснити аналіз вартості складо-
вих трудових ресурсів окремого працівника та
вартість категорій персоналу підприємства в ціло-
му; по-третє, відображення трудових ресурсів у
складі активів дозволить якомога ближче наблизи-
ти балансову вартість підприємства з його ринко-
вою вартістю.

Пропоновану схему відображення інформації
про трудові ресурси підприємства в системі бух-
галтерських рахунків представлено на рисунку 3.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

За результатами проведеного дослідження
встановлено, що в практиці олійно-жирових
підприємств облік людських ресурсів зводиться до
відображення інформації про витрати на їх фор-
мування та використання. Як наслідок, працівни-
ки, будучи єдиним активно діючим фактором ви-
робництва, перебувають фактично за межами об-
лікового процесу. Причиною нехтування таким

Рис. 3. Схема руху інформації про трудові ресурси підприємства в системі рахунків
бухгалтерського обліку

Сформовано автором.
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специфічним ресурсом у традиційній системі бух-
галтерського обліку є тісна переплетеність з пра-
вом власності. Оскільки за правовими нормами
персонал не є власністю підприємства, а швидше
залучений ресурс, тому людські ресурси не обліко-
вуються. Але такий підхід, на наш погляд, застар-
ілий. Враховуючи зазначене, нами запропоновано
враховувати трудові ресурси у складі активів
підприємства та розроблено номенклатуру синте-
тичних та аналітичних рахунків для їх бухгал-
терського відображення.

Можливість ведення на підприємстві розга-
луженої системи аналітичних рахунків за опе-
раціями з обліку трудових ресурсів, орієнтова-
ної на деталізацію, систематизацію та узагаль-
нення необхідної інформації, забезпечувати-
меться використанням комп'ютерних програм з
бухгалтерського обліку. З метою забезпечення
цілісності облікових даних подальші наукові
дослідження мають здійснюватися у напрямку
розробки форм звітності як надважливого ком-
поненту інформаційного забезпечення управ-
ління трудовими ресурсами олійно-жирових
підприємств.
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