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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація та інформатизація економіки в

умовах формування постіндустріального су�
спільства призвела до суттєвих змін у госпо�
дарській структурі. В індустріальній економіці
головним фактором економічного зростання
було поглиблення суспільного розподілу праці,
продуктової, технологічної та професійної спец�
іалізації. У сучасних умовах на перший план ви�
ходить міжфірмова і міжгалузева науково�вироб�
нича кооперація, консолідація та інтеграція. Зов�
нішня торгівля готовими продуктами все більш
доповнюється і замінюється міжнародним коо�
перуванням в розробці, виробництві і реалізації
кінцевого продукту. У багаторівневій економіці
особливу роль грають мезоекономічні структу�
ри, які виступають як середня ланка управління.

Однією з таких структур є економічні клас�
тери, що набули широкого поширення в євро�
пейських, азіатських і інших країнах. Фінлян�
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IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT
OF ENTERPRISES FISHING INDUSTRY

Запропоновані напрями удосконалення організаційно9економічного механізму господарювання підприємств рибної про9
мисловості. Організаційно9економічний механізм господарювання підприємств рибної промисловості окреслено за допо9
могою двох блоків: організаційний механізм, що включає нормативно9правове та інформаційне забезпечення, організацій9
но9виробничу структуру, функції і методи управління, маркетинг і логістику, організацію праці; економічний механізм —
прогнозування і планування, ціноутворення, фінанси і кредит, страхування, мотивацію праці. В умовах глобалізації голов9
ним фактором економічного зростання виділено дієві інструменти організаційно9економічного механізму. Базуючись на
зарубіжному досвіду, запропоновано формування рибного кластеру, що дозволить освоювати раціонально наявну сировин9
ну базу, завантажити потужності берегових рибообробних підприємств і, на основі їх модернізації, збільшити випуск про9
дукції глибокого ступеня переробки, розширити асортимент продукції на основі інноваційних технологій тощо.

Directions of improvement of organizational and economic mechanism of management of enterprises fishing industry.
Organizational9economic mechanism of managing fisheries enterprises outlined by two blocks:: institutional mechanism that
includes regulatory and information services, organizational and production structure, function and management, marketing
and logistics, the organization of work; economic mechanism — forecasting and planning, pricing, finance and credit, insurance,
labor motivation. In a globalized main driver of economic growth highlighted effective tools of organizational and economic
mechanism. Based on international experience, proposed the formation of a cluster of fish that will absorb efficiently the available
raw materials, load capacity onshore fish9processing companies and, based on their modernization, increase output level of deep
processing, expand the range of products based on innovative technologies.

Ключові слова: оргагнізаційно/економічний механізм, рибна промисловість, рибний клас/
тер, модернізація потужностей, ефективне виробництво.

Key words: оrganizational/economic mechanism, fishing industry, fish cluster, upgrading
capacity, efficient production.

дія, Швеція і ряд інших країн, на основі класте�
ризації, домоглися лідерства в конкуренто�
спроможності. Формування ринково орієнто�
ваних кластерів в Україні дозволить органам
державної влади та органам місцевого само�
врядування стимулювати інноваційний розви�
ток суб'єктів господарської діяльності. Йдеть�
ся про становлення регіональної економічної
системи, в якій підприємства різних галузей і
форм власності створюють організаційно�еко�
номічні об'єднання постачальників і споживачів
продукції та послуг на основі міжнародних
стандартів менеджменту якості. В остаточно�
му підсумку з'являється можливість обгрунто�
ваного інвестування в будівництво об'єктів, які,
на основі економічних механізмів і передбачу�
ваних ризиків, використовуючи місцеві ресур�
си, збільшують валовий регіональний продукт
і реалізують функцію забезпечення життє�
діяльності населення регіону. Організаційно�
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економічний механізм господарювання в
рибній промисловості є складовою частиною
господарського механізму, який складається з
тісно взаємопов'язаних між собою елементів
організаційного та економічного характеру.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми підвищення ефективності функ�
ціонування рибогосподарського комплексу Ук�
раїни, його конкурентоспроможності та транс�
формації під впливом глобального середовища
гостро дискутуються в науковій спільноті. Зок�
рема висвітлені у працях Наумовой Л.М., Бон�
даренка В.М., Бутенко Т.М., Гришовой І.Ю.,
Красноруцького О.О., Скупського Р.М., Стаси�
шина М.Я., Савчука С.І., Язлюка Б.О. та інших
відомих вчених [1—11].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробити напрями удосконалення органі�

заційно�економічного механізму господарю�
вання підприємств рибної промисловості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах, на відміну від дорефор�

меного періоду, організаційно�економічний
механізм господарювання розвивається в які�
сно нових умовах бізнесу: змінилися форм
власності; лібералізації економічних відносин,
особливо в ціновому і фінансово�кредитному
механізмі; зрослої конкуренції на внутрішньо�
му і зовнішньому ринках [1].

Розвиток організаційно�економічного ме�
ханізму господарювання, як свідчать дослід�
ження і практика, в рибній промисловості при
раціональному функціонуванні сприяє: вдоско�
наленню системи управління; створенню для
підприємств ефективних систем виробництва,
переробки, транспортування, зберігання і реа�
лізації продукції; активізації інвестиційних та
інноваційних процесів; модернізації виробниц�
тва; підвищенню зайнятості; зростанню про�
дуктивності праці і, на цій основі, поліпшенню
якості життя працівників.

Організаційно�економічний механізм гос�
подарювання слід розділити на два блоки:
організаційний механізм, що включає норма�
тивно�правове та інформаційне забезпечення,
організаційно�виробничу структуру, функції і
методи управління, маркетинг і логістику, орга�
нізацію праці; економічний механізм — прогно�
зування і планування, ціноутворення, фінанси
і кредит, страхування, мотивацію праці.

Можлива спрямованість впливу організа�
ційного та економічного механізмів в рибній

промисловості на формування матеріально�
технічної та сировинної бази; використання ви�
робничих ресурсів; розвиток інвестиційних та
інноваційних процесів; кооперацію та інтегра�
цію з метою модернізації та інтенсифікації ви�
робництва, вдосконалення технологій, соціаль�
ного розвитку колективів [6].

Сталий розвиток рибної промисловості у
вирішальній мірі залежить від рівня формуван�
ня і використання складових частин організа�
ційно�економічного механізму господарюван�
ня, сутність якого слід розглядати як систему
управління і регулювання господарськими та
державними інститутами відносин в організації
виробництва, транспортування, зберігання і
реалізації продукції; модернізації; матеріаль�
но�технічному та інформаційному забезпе�
ченні, конкретизованих в нормах, правилах,
методах впливу на колективи працівників для
забезпечення розширеного відтворення, вирі�
шення соціальних завдань.

Сформована негативна ситуація із забезпе�
ченням населення рибною продукцією за до�
ступними цінами із сировини вітчизняних
підприємств, криза економіки викликають не�
обхідність системного розгляду розвитку під�
приємств галузі через призму чинників ефектив�
ності організаційно�економічного механізму.

Вивчення факторів, спрямованих на підви�
щення ефективності організаційно�економіч�
ного механізму на основі системного підходу
дозволяє виділити дві групи внутрішнього і зов�
нішнього впливу. До внутрішніх ми відносимо:
організаційні, маркетингові, кластерні, інвес�
тиційні, економічні, техніко�технологічні, кад�
рові, соціальні. До зовнішніх: політичні, норма�
тивні, фінансово�економічні, ресурсні, соціаль�
но�демографічні, інноваційні, екологічні [7].

Для аналізу тенденцій розвитку рибної про�
мисловості, стратегії її розвитку необхідна оцін�
ка ефективності організаційно�економічного
механізму на основі врахування внутрішніх і
зовнішніх факторів, що впливають на продук�
тивні сили і виробничі відносини. Вважаємо, що
складність і багатогранність категорій ефектив�
ності не дозволяє в повній мірі використовува�
ти один показник для її вимірювання.

Виходячи з принципу системного підходу,
може бути використане угруповання показ�
ників ефективності: використання трудових
ресурсів, основних фондів, фінансових коштів
і організаційно�виробничої структури. При
цьому в якості результативних показників мо�
жуть бути: валовий дохід, собівартість, рента�
бельність, окупність інвестицій, рівень модер�
нізації, доходи працівників.
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Економічний механізм розглядається нами
як основа соціально�економічних відносин з
використанням цін на продукцію і умов опти�
мізації податкової, митної та фінансово�кре�
дитної систем державного регулювання еконо�
міки, розвитку госпрозрахункових відносин.

Дослідження показують необхідність роз�
витку системи державного регулювання і само�
регулювання, в якій повинні чітко проявлятися:
взаємодія державних і господарських органів з
суб'єктами ринкового попиту і пропозиції на
сировинні, фінансові та матеріально�технічні
ресурси, рибну продукцію через економічні ва�
желі; вивчення ринку з використанням марке�
тингових досліджень, спрямованих на підвищен�
ня ефективності економіки підприємств, актив�
ізацію інвестиційних та інноваційних процесів,
соціальний розвиток колективів.

Необхідні заходи щодо підвищення ефек�
тивності економіки підприємств галузі в зв'яз�
ку з членством країни в СОТ на основі більш
повного використання внутрішніх резервів [8].

Важливим для успішного розвитку рибної
промисловості є вдосконалення організаційно�
го механізму управління, який слід розглядати
в єдності з економічним механізмом. Необхід�
на переорієнтація функцій управління на основі
використання наступних основних принципів:
вдосконалення організаційних структур з
оптимізацією чисельності апарату; диференці�
ації функцій управління; активізації маркетин�
гової служби; підвищення ролі колективів в
прийнятих рішеннях; навчання кадрів; розвит�
ку системи самоврядування в первинних тру�
дових колективах.

У діяльності підприємств особлива увага
повинна приділятися вдосконаленню органі�
зації оперативного управління, спрямованого
на: перше — вдосконалення технологічних про�
цесів; друге — розстановку працівників, їх
чіткий поділ праці і кооперацію; третє — орга�
нізацію виробництва, переробку і реалізацію
продукції. Найбільш важливими елементами
оперативного управління, що забезпечують
послідовність і синхронність діяльності колек�

тиву, слід вважати: діагностику стану вироб�
ництва, оперативне планування, організацію
виробництва, контроль і регулювання (табл. 1).

В організаційному механізмі необхідний:
чіткий розподіл функцій з оптимізацією їх цен�
тралізації і децентралізації; виділення певних
прав, обов'язків і відповідальності працівників;
підвищення ролі диспетчеризації та автомати�
зації. Важливо активізувати діяльність марке�
тингової служби, яка покликана не тільки вив�
чати ринок, а й прогнозувати його.

Необхідна розробка заходів щодо вдоско�
налення управління галуззю. Сьогодні дії з
управління рибогосподарським комплексом
здійснює Держрибагенство України. Необхід�
но передбачити розширення його функцій в
області вирішення ряду важливих питань по:
координації, узгодженню і контролю вилову
риби та водних біологічних ресурсів з місцеви�
ми органами влади; розробці нормативних до�
кументів в цій сфері.

При уточненні функцій Держрибагентства
слід звернути увагу на необхідність: науково�
обгрунтованого регулювання економічних про�
цесів за допомогою розробки нормативних до�
кументів; вдосконалення організаційної струк�
тури управління, чіткого розмежування
функцій між державними і регіональними
структурами; розширення повноважень по ко�
операції і інтеграції вилову риби та біоресурсів
іншими господарюючими суб'єктами з ураху�
ванням визначення взаємних економічних інте�
ресів сфери виробництва, транспортування,
переробки та реалізації продукції; розвитку
системи самоврядування на базі формування
кооперативних та інтегрованих інститутів.

Удосконалення організаційного механізму
слід розглядати в органічному зв'язку з рішен�
ням організаційно�економічних проблем коопе�
рації та інтеграції, розробкою моделей форму�
вання і функціонування асоціацій, спілок та інших
структур. Виходячи з особливостей рибної про�
мисловості, важливе значення для галузі — роз�
виток інтеграційних процесів, який нами розгля�
дається в трьох аспектах: перший — як форма

Таблиця 1. Модель оперативного управління виробництва на переробному підприємстві

Джерело: [8].

Діагностика стану 
виробництва 

Технічний стан обладнання, тари. Наявність сировини, енергетичне забезпечення. Наявність квоти, ліцензії. 
Необхідні обсяги виробництва по термінах. Оформлення документації 

Оперативне 
планування 

Розрахунок обсягів і термінів улову риби і переробки рибної продукції. Складання балансу матеріально-
технічних і фінансових ресурсів, визначення їх потреби. Маркетингові дослідження, розрахунки ринку 
ресурсів і збуту продукції 

Організація роботи Доведення планових завдань до виконавців, встановлення графіка і форм оперативної звітності. Розстановка і 
регулювання виробничих процесів. Розподіл матеріально-технічних ресурсів і кадрів. Реалізація продукції 

Контроль Стан виконання завдань та причини відхилення. Перевірка ступеня використання техніки, устаткування. 
Організаційно-економічний вплив на працівників 

Регулювання Регулювання технологічних процесів. Усунення відхилень від ритмічної роботи. Коригування завдань у 
відповідності зі сформованими умовами. Зміни в умовах організації і мотивації праці 
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об'єднання технологічних процесів учасників ви�
робництва; другий — як процес розвитку вироб�
ничих зв'язків; третій — як організаційно�еконо�
мічний механізм, на основі якого здійснюється
об'єднання учасників інтеграції в єдиний госпо�
дарський механізм при виробництві, зберіганні,
переробці, транспортуванні та реалізації рибної
продукції. Для рибогосподарського комплексу,
з урахуванням особливостей територій, важли�
вим є створення кластерів з включенням в нього
берегових підприємств і флоту, суднобудівних
структур і фінансових інститутів [8].

Слід підкреслити, що особливості форму�
вання морських корпорацій в системі рибного
господарства сягають корінням до експедицій�
ної форми промислу, яка об'єднує в єдине ціле
процес виробництва продукції від пошуку і ви�
добутку сировини до виробництва і реалізації
рибної продукції.

Експедиційна форма промислу дозволяє
реалізувати корпоративні відносини, під яки�
ми розуміється спільне підпорядкування одній
спільній меті дії, поведінки, волевиявлення за�
цікавлених осіб (учасників корпоративних
відносин), об'єднаних (інкорпорованих) між
собою спільними зв'язками.

Крім того, така форма інтеграції дозволяє
використовувати біоекономічні механізми регу�
лювання морського рибальства (типи суден, чи�
сельність, час ефективного перебування на про�
мислі), враховувати унікальні особливості існу�
ючого іхтіоценозу акваторії морів, здійснювати
взаємодію на окремих напрямах технологічно�
го ланцюга. Такими заходами є: наукове забез�
печення рибальства, берегова рибопереробка,
портова інфраструктура, оптово�збутові орган�
ізації, транспортно�логістичний комплекс.

Головний вектор розвитку задають вироб�
ництво і реалізація продукції з морських біоло�
гічних ресурсів, які є базою для визначення дов�
гострокових стратегічних цілей корпоративних
утворень суміжних і обслуговуючих галузей.

Всі напрями, що сприяють збільшенню ви�
добутку морських біологічних ресурсів, вироб�
ництву продукції та розширенню асортименту,
об'єднує спільна мета функціонування —
участь у забезпеченні продовольчої безпеки
країни (в забезпеченні населення продуктами
харчування високої якості, в широкому асор�
тименті і за доступними цінами).

Стратегічною метою інтеграції економіч�
ної морської діяльності в системі рибного гос�
подарства є збалансоване виробництво якіс�
ної продукції з морських біологічних ресурсів
для задоволення зростаючих потреб населен�
ня [9].

Системоутворюючим елементом кластера є
мета його створення. Формування рибного кла�
стера, ядром якого є базова рибодобувна кор�
порація, вписується в парадигму сталого розвит�
ку, націлену на забезпечення оптимального
співвідношення економічних, екологічних, соц�
іальних та геополітичних цілей. Процес промис�
лу включає стадії: пошук — видобуток — оброб�
ка — транспортування і реалізація продукції.

Перший етап формування кластера забезпе�
чує інтеграцію науки в виробничий процес і оп�
тимізацію промислу на стадіях з позову, видо�
бутку і обробки продукції на судах. Такий рівень
інтеграції дозволяє знизити невизначеність про�
мислу, підвищити рівень інформаційного забез�
печення морської діяльності на основі систем,
комплексів і засобів різного підпорядкування,
їх інтеграції та раціонального використання.
Дотримуватися промислово�технологічного ре�
жиму роботи судів, приймати збалансовані уп�
равлінські рішення за величиною промислового
вилучення всього спектра промислових видів в
межах загальних допустимих уловів на основі
розмірно�масової структури скупчень, характе�
ристик їх просторового розподілу, дислокації
промислових суден при дотриманні економічної
і технічної доцільності їх використання.

Другий етап формування кластеру включає
в себе перший і передбачає інтеграцію видобув�
них, обробних судів з науково пошуковими су�
дами і транспортними на основі взаємовигідної
кооперації. Така форма інтеграції дозволяє на
науковій основі оптимізувати промислово�тех�
нологічний режим: раціонально використову�
вати сировину для виробництва продукції в
морі на судах і забезпечити завантаження ви�
робничих потужностей берегових підприємств.

Третій етап включає в себе два попередніх і
забезпечує взаємодію судів флотилії з порто�
вою інфраструктурою, забезпечує логістику
поставок продукції на внутрішній ринок.

Рибне господарство Причорномор'я в ос�
танні роки розвивалося під впливом структур�
них і інституційних перетворень, кон'юнктур�
них факторів внутрішнього і зовнішнього рин�
ку, змін у доступній сировинній базі.

Серед відбувшихся перетворень слід відзна�
чити зміну системи квотування та закріплення
частки за підприємствами на десятилітній пе�
ріод. Однак аналіз поставок продукції показує,
що українські судновласники орієнтовані на
здачу рибопродукції будь�якого ступеня готов�
ності на іноземні ринки, не дивлячись на всі
прийняті державою заходи адміністративного
характеру, спрямовані на доставку продукції
промислу в українські порти. Зусилля держави
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по просуванню вітчизняної продукції на украї�
нський ринок не мають належного успіху [9].

Для модернізації економіки, переходу до
інноваційної моделі розвитку, підвищення кон�
курентоспроможності регіону необхідно
організувати навколишній економічний простір
в форматі рибного кластера, що представляє
собою інтеграцію базової виробничої корпо�
рації, що функціонує в сфері видобутку і пере�
робки морських біологічних ресурсів з корпо�
ративними утвореннями суміжних і добувних
галузей. Вектор розвитку цього простору
збігається зі стратегічною метою національної
морської політики — забезпечення населення
якісними і безпечними продуктами харчуван�
ня в достатній кількості.

Реалізація кластерної стратегії на основі
вертикальної і горизонтальної інтеграції доз�
воляє формувати структуру з високим рівнем
взаємодії внутрішніх компонентів (виробничих
і невиробничих організацій, дрібних і середніх
підприємств) з розвиненими господарськими та
управлінськими зв'язками, метою яких є об'єд�
нання процесу виробництва продуктів харчу�
вання від промислу до виробництва і реалізації.

Досягнення конкурентоспроможності інтег�
рованих корпоративних утворень досягається
завдяки узгодженню цілей і співпраці на взаємо�
вигідній основі. Довірчі відносини співпраці в до�
сягненні спільної мети на основі створення єдиної
стратегії реалізації проектів, спеціалізації і об�
'єднання ринку праці, трансферт досвіду і знань
сприяють отриманню синергетичного ефекту.

Організація поставок сировини в порти доз�
волить забезпечити повне завантаження вироб�
ничих потужностей берегових переробних
підприємств. Впровадження інноваційних тех�
нологій, поступової модернізації та переоблад�
нання берегових підприємств дозволить випус�
кати конкурентну продукцію з високою дода�
ною вартістю, що відповідає рівню світових
стандартів при одночасному зниженні витрат
на її виробництво. Застосування трансфертних
цін і зниження числа посередників в ланцюжку
формування вартості дозволять знизити ціни
на рибну продукцію.

Вплив кластерної організації на соціально�
економічний розвиток регіону у вигляді зво�
ротного зв'язку можна простежити через роз�
виток людського потенціалу. Включення в дієту
риби і морепродуктів сприяє поліпшенню здо�
ров'я і підвищенню працездатності людини.

Збалансоване виробництво, розподіл і спо�
живання продуктів харчування передбачає
формування рибного кластера в сфері видобут�
ку, обробки морських біологічних ресурсів на

основі співдружності базової корпорації з кор�
поративними утвореннями суміжних і обслуго�
вуючих галузей морської діяльності.

Виконати це завдання передбачається за
рахунок збільшення обсягу наданої харчової
рибної продукції, що, в свою чергу, дозволить
наблизити в 2016 році споживання рибних про�
дуктів харчування до рекомендованих науко�
во обгрунтованих норм [10].

Рибне господарство — один з традиційних
секторів економіки, що мають важливе соціаль�
но�економічне значення в спеціалізації регіону.

Рибогосподарський комплекс входить до
складу ключових конкурентних переваг регіо�
ну. У зв'язку з цим, формування рибного клас�
тера в сфері видобутку і обробки морських біо�
логічних ресурсів безпосередньо відіб'ється на
зміцненні конкурентоспроможності регіону.

ВИСНОВКИ
Формування рибного кластера дозволить ос�

воювати раціонально наявну сировинну базу.
Потенційні ресурси Чорного та Азовського морів
дають можливість додаткового залучення в гос�
подарський оборот недозасвоюваних морських
біологічних ресурсів в обсязі 300 — 400 тис. тонн.

Це дає змогу завантажити потужності бе�
регових рибообробних підприємств і, на основі
їх модернізації, збільшити випуск продукції
глибокого ступеня переробки (філе, кліпфіск),
розширити асортимент продукції на основі
інноваційних технологій. Випереджаюче збіль�
шення обсягу продукції з морських біологічних
ресурсів високого ступеня переробки стане
провідним сектором виробництва валового
внутрішнього продукту рибної галузі.

Модернізація рибних портів дозволить
ліквідувати відставання розвитку портової та
транспортної інфраструктури від темпів вклю�
чення в господарський оборот запасів морських
біологічних ресурсів, здійснити перехід до комп�
лексного підходу планування розвитку регіону.

Таким чином, рішення задачі насичення
внутрішнього ринку продукцією з морських
біологічних ресурсів і доведення їх споживан�
ня до науково обгрунтованих норм можливе за
рахунок функціонування і розвитку кластерної
моделі розвитку регіону, яка дозволить забез�
печити збалансоване виробництво високоякі�
сної рибної продукції для задоволення зрос�
таючих потреб населення.
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ВСТУП
Мінливість внутрішніх і зовнішніх факторів

функціонування суб'єктів господарювання зу�
мовлює потребу кардинальних змін у системі
управління, а особливо плануванні діяльності.
Нині особливо гостро це питання постає перед
аграрними підприємствами, які забезпечуючи
конкурентоспроможне виробництво, повинні
створити таку систему планування і управлін�
ня підприємством, що здатна швидко і ефектив�
но реагувати на ринкові зміни. Підприємства не
можуть досягти стабільного успіху, конкурен�
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тних переваг на ринку, якщо не будуть ефек�
тивно планувати свою господарську діяльність,
постійно збирати й накопичувати інформацію
про стан ринків, власні перспективи і можли�
вості, положення на них конкурентів тощо.

Запорукою успішності господарюючого
суб'єкта в конкурентній боротьбі та у прийнятті
відповідних управлінських рішень виступає
підтримка і розвиток ключових джерел форму�
вання конкурентних переваг, які враховують
прибутковість і ефективність функціонування
підприємства, перспективну продуктивність
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його інноваційних перетворень і адекватну рин�
кову віддачу. Ефективні управлінські рішення
неможливі без добре налагодженої планово�
аналітичної роботи, яка містить у собі комплек�
сний аналіз діяльності підприємства з викори�
станням розробленої системи показників і оц�
інкою їх впливу на приріст рівня конкурентос�
проможності.

Виокремлення ключових положень, які за�
стосовуються для будь�яких підприємств аг�
рарної сфери, необхідно для своєчасно реагу�
вання на ринкові коливання, мінімізації потен�
ційних труднощів і небезпек, і тим самим, у до�
сягненні поставлених цілей зменшити ризик.
Розробка стратегії і тактики виробничо�госпо�
дарської діяльності підприємства є найважли�
вішим завданням для будь�якого бізнесу.

Водночас високий динамізм дії сучасних
економічних, політичних і соціальних чинників
в країні вимагає поглиблених досліджень кон�
курентоспроможності підприємств аграрного
сектору та розробки якісно нових моделей їх
розвитку, так як від цього залежить рівень спо�
живання населенням продуктів харчування,
задоволення внутрішніх продовольчих потреб
країни і розширення її експортних можливос�
тей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання конкурентоспроможності підпри�
ємства має широкий спектр дослідження. Тео�
ретичним надбанням є наукові праці вчених�
економістів різних часів: А. Сміта, Д. Рікардо,
А. Курно, Е. Хекшера, Б. Оліна, Дж. Робінсона,
Е. Чемберліна, П. Сраффи, Ф. Хайека, М. Порте�
ра, Г. Азоєва, І. Ансоффа, А. Томпсона, А. Юда�
нова, А. Стрікленда, Р. Фатхутдинова та інших.
Вивчення проблеми конкурентоспроможності
В Україні також актуальне, йому приділяють
увагу такі вчені�економісти, як Л. Балабанова,
І. Должанський, В. Дикань, Т. Загорна, О. Кос�
тусєв, Г. Кулешова, В. Савчук, В. Месель�Весе�
ляк, С. Шевельова та інші.

Їх зусиллями створений теоретико�методо�
логічний фундамент дослідження даної про�
блеми, вирішено ряд її методичних та приклад�
них аспектів. Водночас необхідність поглибле�
ного наукового розроблення методологічних
засад формування механізму управління кон�
курентоспроможністю аграрного підприємства
обумовили вибір дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою дослідження є розгляд методологі�

чних засад формування механізму управління

конкурентоспроможністю аграрного підприє�
мства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування конкурентоспроможності є
досить складним та довготривалим процесом,
який спрямований на формування, розвиток та
реалізацію конкурентних переваг та забезпе�
чення високого рівня конкурентоспромож�
ності підприємства як суб'єкта економічної
конкуренції на зовнішньому та внутрішньому
ринках [8].

Конкуренція є невід'ємною складовою рин�
кової економіки. Вона забезпечує розвиток
продуктивних сил, їх творчий потенціал,
сприяє створенню нових технологій [2]. Через
конкуренцію відбувається взаємодія суб'єктів
ринку, що проявляється в економічній боротьбі
(змаганні) за найвигідніші умови вкладання ка�
піталу, збільшення обсягу продаж і маси при�
бутку, формуються господарські пропорції
регіонів та національної економіки. У резуль�
таті конкуренції створюється конкурентоспро�
можна продукція (і аграрна також), яка здатна
бути більш привабливою для споживача, у по�
рівнянні з аналогами (за якістю, ціною, серві�
сом) [5].

Конкурентоспроможність аграрного під�
приємства є головною ознакою, яка характе�
ризує наявність та розвиток підприємством
сукупності матеріальних і фінансових можли�
востей, які обумовлюють його здатність до
ефективної роботи на ринках продажу своєї
продукції. Вона акумулює сукупність внут�
рішніх і зовнішніх чинників, які відображають
відповідність підприємства вимогам конкурен�
тного середовища та його потенційні можли�
вості при зміні ринкової кон'юнктури, а також
здатності аграрного підприємства оперативно
реагувати та пристосовуватися до чинників
змінного зовнішнього середовища [6].

Підвищення конкурентоспроможності аг�
рарного підприємства є за своїм змістом склад�
ним, багатофакторним процесом пов'язаним зі
специфікою сільськогосподарського вироб�
ництва, що підлягає стратегічному управлінню.
Управління, яке включає в себе такі основні
функції, як планування, організацію, мотива�
цію, контроль, може здійснюватися за допомо�
гою відповідних рішень, цілеспрямована зміна
яких відображає залежність від різноманітних
факторів, що впливають на рівень конкурентос�
проможності аграрного підприємства. Таким
чином, необхідність і можливість планомірно�
го управління процесом підвищення конкурен�
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тоспроможності підприємства виступають най�
важливішими об'єктивними передумовами роз�
робки принципів, системи показників та етапів
щодо формування механізму управління кон�
курентоспроможністю. Основу даного меха�
нізму повинен складати ряд принципових ме�
тодичних положень, які розкривають його ре�
алізацію [3].

Системність, яка грунтується на понятті си�
стеми, як цілого, яке не можна розділити на
незалежні частини; якщо частини відокремити
від системи, то вони втрачають деякі зі своїх
властивостей. Система завжди більш значима,
ніж сума окремих частин, так як крім інфор�
мації про частини, вона несе в собі інформацію
про те нове, що з'являється внаслідок взаємодії
частин, інформацію про розвиток системи в
цілому [7].

Ознаками системи є наступні характерис�
тики: кожен елемент впливає на ціле не само�
стійно, а під взаємодією хоча б ще з одним еле�
ментом; поведінка кожного елемента впливає
на поведінку цілого; у системі немає таких
підгруп елементів, які впливали б на ціле неза�
лежно від інших елементів, тобто не буває по�
вної автономії; система має властивості, які
відсутні у її частині.

У результаті взаємодії зовнішніх і внут�
рішніх факторів конкурентної боротьби фор�
мується система факторів конкурентоспро�
можності аграрного підприємства, що виступає
єдиним цілим або системою. Вплив того чи
іншого фактору на конкурентоспроможність
може мати вирішальне значення, однак відбу�
вається це лише при певному поєднанні всіх
інших факторів і параметрів [1]. Тому показ�
ники, що характеризують різні сторони проце�
су підвищення конкурентоспроможності
підприємства та відображають внутрішню
єдність різноманіття його властивостей, по�
винні бути зведені в систему.

Система, яка розробляється, повинна вклю�
чати в себе показники, які відображають спе�
цифічні галузеві особливості виробництва і вра�
ховують їх вплив на рівень конкурентоспро�
можності підприємства, тобто принцип ураху�
вання специфіки виробництва. Особливо акту�
альним цей принцип є для підприємств аграр�
ної сфери, специфіка якої представлена сезон�
ністю виробництва, значною тривалістю вироб�
ничого процесу, високою капіталоємністю по�
рівняно низькою фондовіддачею тощо [4].

Невід'ємною складовою системності є ком�
плексна оцінка факторів, які визначають кон�
курентоспроможність підприємства. Оскільки
кожен показник системи являє собою кількісну

оцінку впливу на досліджуваний процес будь�
якого фактора або групи факторів, то вся сис�
тема логічно пов'язаних між собою і доповню�
ючи один одного показників повинна будува�
тися відповідно до комплексу факторів, що
обумовлюють зростання конкурентоспромож�
ності підприємства. Тобто формуванню систе�
ми показників повинно передувати досліджен�
ня всього комплексу факторів, що визначають
розвиток досліджуваного процесу.

Визначений комплекс показників повинен
дотримуватися принципу ієрархічності. Показ�
ники, які органічно наповнюють розглянуту
систему, повинні в своїй побудові бути спада�
ючими від загального до конкретного, тобто
ранжовані за важливістю. Основні характери�
стики досліджуваного процесу повинні аналі�
зувати узагальнюючі, зведені показники, що
забезпечують найбільш повну інтегральну оці�
нку та характеристику основних напрямів
підвищення конкурентоспроможності підприє�
мства. Часткові показники системи повинні
доповнювати загальні показники в аспекті роз�
криття особливостей діяльності підприємства
з урахування впливу на них чинників, пов'яза�
них зі специфікою виробництва.

Управління процесом підвищення конку�
рентоспроможності підприємства є метою
створення системи, отже в ній повинні бути
наявні показники, пов'язані з різними управлі�
нськими функціями: плануванням, організа�
цією, мотивуванням, контролем, тобто повин�
на спостерігатися функціональна управлінсь�
ка спрямованість.

Сформована система показників повинна
забезпечуватися наявною інформацією з таки�
ми характерними властивостями для неї, як до�
стовірність, точність, повнота, своєчасність,
тобто дотримання принципу інформаційної
забезпеченості. Водночас у сформованій сис�
темі показників необхідно враховувати таку
характеристику, як порівнянність їх за одини�
цями виміру, методам отримання інформації,
способам розрахунку, іншим характеристика.
Врахування цих умов не допускає наявності в
системі, що розробляється, різноскладової по�
казників, які порушують її логіку.

Серед описаних методичних принципів роз�
робки сукупності показників головними є прин�
ципи системності та комплексної оцінки фак�
торів розглянутого процесу, пов'язаний з ви�
значенням їх складу і механізму впливу в ме�
жах системи. Господарську діяльність аграрних
підприємств можливо проаналізувати різнома�
нітними показниками. При формуванні систе�
ми показників усе їх різноманіття розподіли�
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мо на підсистеми: фінансово�економічна,
організаційно�управлінська, техніко�техноло�
гічна, соціально�психологічна, природно�
кліматична, екологічна, які всебічно характе�
ризують функціонування господарюючого су�
б'єкта, відображають вплив внутрішніх і зов�
нішніх чинників підвищення конкурентоспро�
можності аграрного підприємства. Разом з тим,
слід зауважити, що на різних етапах розвитку
у окремого аграрного підприємства та у кон�
курентів взаємодія чинників в окремі періоди
проявляється по різному, так як у кожного
можуть бути свої стратегічні завдання, що
змінюють пріоритети і цільові параметри діяль�
ності. Подібні обставини, цілком закономірно,
часто коригують позиції аграрних підприємств
в конкурентному середовищі, що, в свою чер�
гу, суттєво впливає на їх конкурентоспро�
можність.

Аналізуючи вплив на рівень конкуренто�
спроможності показників діяльності аграрно�
го підприємства і надаючи їм оцінку необхідно
дотримуватися ряду умов: виокремлення кола
реально діючих конкурентів, повинна бути
зібрана інформація про функціонування
об'єктів зіставлення за досить тривалий період
часу, забезпечуючи своєю повнотою мож�
ливість встановлення взаємозалежності рівня
конкурентоспроможності окремого аграрного
підприємства і показників його діяльності в
ході подальшого моделювання.

Формування програми розвитку аграрного
підприємства, яка направлена на підвищення кон�
курентоспроможності є пріоритетним завданням
при здійсненні господарської діяльності та уп�
равлінні. Здійснення цього передбачає виконан�
ня послідовності дій, які включають проведення
аналізу, що відслідковує залежність зміни рівня
конкурентоспроможності аграрного підприєм�
ства від показників різних сторін його функціо�
нування, побудова на цій основі відповідних мо�
делей і їх застосування для розрахунків, а також
розробку конкретних заходів, спрямованих на
отримання плануємого результату.

Визначення системи показників для аналі�
зу конкурентоспроможності підприємства доз�
воляє проводити моделювання поетапно, почи�
наючи з аналізу залежності зміни рівня конку�
рентоспроможності аграрного підприємства
від показників різноманітних сторін його фун�
кціонування.

Початковим етапом аналізу є послідовний
розгляд показників, що включені до кожної з
підсистем. У процесі дослідження визначаєть�
ся ступінь їх впливу на конкурентоспро�
можність аграрного підприємства, чому сприяє

аналітична характеристика отриманих моделей
з позицій оцінки достовірності, сили зв'язку
тощо. Так, наприклад, технічний рівень вироб�
ництва і ступінь використання засобів праці
досліджує залежності конкурентоспромож�
ності від прийнятих в моделі таких показників,
як коефіцієнт морального зносу, питома вага
активної частини основних виробничих фондів,
коефіцієнт фізичного зносу обладнання, кое�
фіцієнт оновлення основних виробничих
фондів, коефіцієнт інтенсивного оновлення
основних виробничих фондів тощо. Якість і
рівень використання предметів праці характе�
ризується показниками коефіцієнт обороту
оборотних засобів, тривалість обороту оборот�
них засобів, матеріаловіддача, матеріа�
ломісткість тощо. Виходячи з визначених ха�
рактеристик можливо зробити переформуван�
ня показників з виділенням з їх загального
складу найбільш впливових на рівень конкурен�
тоспроможності аграрного підприємства і
здійснити коригування моделей.

Застосовувати скориговані моделі можли�
во в двох напрямках. По�перше, вони можуть
бути використані при розробці економічних
заходів, направлених на підвищення конкурен�
тоспроможності підприємства, бо дають чіткі
пропозиції для перетворень. При цьому зазна�
чені пропозиції охоплюють різні види
діяльність підприємства, комплексно пов'язу�
ючи цільові параметри його функціонування.

По�друге, застосування моделей зводиться
до того, що їх складові дозволяють сформува�
ти перелік ключових показників, які вводяться
в якості незалежних змінних в узагальнюючу
модель цієї залежності. Встановлення такої за�
лежності є метою другого етапу проведеного
аналізу.

Отримання прогнозних оцінок рівня конку�
рентоспроможності аграрного підприємства
можливо досягти використавши результати
узагальнюючої інтегральної моделі, що врахо�
вує вплив найважливіших факторів її підвищен�
ня і може служити інструментом для при пла�
нуванні тих чи інших конкретних заходів. Особ�
ливістю при проведенні планування є спрямо�
ваність на цільові показники, закладені в самій
моделі. Вони є не що інше, як задані величини
показників діяльності аграрного підприємства,
що внесені до моделі і досягнення яких, забез�
печує зростання рівня конкурентоспромож�
ності у порівнянні з головними конкурентами.

ВИСНОВОК
Отже, перед аграрними підприємствами в

динамічних умовах господарювання актуаль�
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ним є розуміння необхідності та важливості
активізації процесу підвищення конкуренто�
спроможності. Процес формування конку�
рентоспроможності полягає у своєчасному
виявленні факторів, які впливають на резуль�
тати господарської діяльності, порівняння їх
із результатами господарювання конкурентів
та виявлення відхилень, які призводять до
зміни конкурентного стану підприємства на
ринку, встановлення причин цих відхилень,
відповідне коригування окремих напрямків
господарської діяльності з метою її нормал�
ізації та підвищення конкурентоспромож�
ності.

Досягнення поставленої мети можливе з
впровадженням механізму побудови програми
розвитку, який проводить розрахунок показ�
ника конкурентоспроможності за досить три�
валий період часу, що дає можливість оцінити
рівень конкурентоспроможності, проаналізу�
вати його динаміку і тенденції зміни. За той же
період часу визначається і розраховується
вплив найважливіших факторів на конкурен�
тоспроможність. У результаті аналізу виокрем�
люються фактори найбільш значущі з позиції
підвищення конкурентоспроможності підприє�
мства. Розробляються конкретні заходи, які
орієнтовані на цілеспрямовану зміну показ�
ників, які забезпечують зростання конкурен�
тоспроможності підприємства і отримання
його прогнозного за умови здійснення запла�
нованих заходів як в короткостроковій, так і
довгостроковій перспективі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження доходів населення, тенденцій

їх зміни, структури, динаміки є одним із важ�
ливих розділів аналізу соціально�економічно�
го стану будь�якої держави. Без вивчення еко�
номічної поведінки населення, його схильності
до споживання та заощадження, не можна
ефективно керувати процесами, які відбува�

УДК 330.59, 338.23
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НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В 1991—2015 РР.

Г. О. Шамборовський,
к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,
Львівський національний університет імені Івана Франка

G. Shamborovskyi,
PhD, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

DYNAMICS AND STRUCTURE OF INCOMES IN UKRAINE IN 1991—2015

У статті проаналізовано особливості формування доходів населення в Україні протягом років незалежності.
Визначено, що сукупний дохід українців традиційно складається з заробітної платні (44%), прибутку та змішаного
доходу (15%), доходів від власності (3%), соціальної допомоги та інших трансфертів (38%). Це свідчить про за9
старілість та неефективність моделі економічного розвитку та загрожує соціальним розшаруванням. Існує не9
обхідність пошуку інших джерел отримання доходів, їх диверсифікації, застосування принципу самоактуалізації та
самозайнятості у суспільстві. Наголошено на важливості проведення антикризової політики щодо економічної ста9
білізації та підвищення рівня доходів населення. Виявлено позитивну тенденцію зміни динаміки та структури доходів
населення — поступове зростання номінальних доходів українців протягом 25 років, проте рівень достатку громадян
у перерахунку на одну особу залишається вкрай низьким — 1 437 дол. США.

The article analyzed the features of formation of the incomes in Ukraine during the years of independence. It is
determined that traditionally the total revenue of Ukrainians consists of salary (44%), profit and mixed income (15%),
property income (3%), social assistance and other transfers (38%). It is testified the inefficiency and outdated model of
the economic development and it threatens with a social stratification. There is a need to find other sources of incomes,
their diversification, application of the principle of self9actualization and self9employment in the society. It is emphasized
on the importance of the realization of anti9crisis policy for the economic stabilization and increasing the level of incomes.
The positive trend of the dynamics and incomes structure changes are identified — a gradual increase of nominal incomes
of Ukrainians during 25 years was observed, however the wealth per adult remains on very low level — 1 437 dollars of
USA.

Ключові слова: доходи населення, заробітна плата, рівень життя, диференціація доходів,
індекс споживчих цін, прожитковий мінімум, антикризова політика.

Key words: income, wages, living standards, income differentials, cost of living, the anti/crisis
policy.

ються в економіці країни, вибудовувати еконо�
мічну, соціальну політики, формувати страте�
гію розвитку країни. Основною метою націо�
нальної безпеки на державному рівні є гаран�
тування захисту інтересів населення, а бажан�
ня задовольняти власні потреби на гідному
рівні, мати змогу почувати себе у економічній
безпеці та не опинитися за межею бідності —
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справедливі прагнення українців, що можуть
втілитись у життя лише за умови забезпечення
стабільних та надійних джерел отримання до�
ходу. У ході цього процесу повинно регулярно
проводитися дослідження зміни структури та
динаміки доходів населення, оскільки резуль�
тати дають можливість адекватно оцінити та
провести ринково�інституційні реформи спря�
мовані на збільшення джерел доходів і ділової
активності в Україні. Наведені факти обумов�
люють актуальність обраної теми досліджен�
ня.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед сучасних дослідників, які присвяти�
ли свої наукові роботи вирішенню завдання
аналітичного опрацювання статистичних да�
них, що стосуються динаміки та структури до�
ходів населення, варто згадати таких вчених, як
Благун І. С. [1], Ватченко О.Б., Коржовська К.О.
[2], Ганнусик Ю.Б. [3], Заяць В.С. [4], Ігнато�
ва О.М. [5], Карпенко Н.В. [6], Кулиш О.С. [7],
Пенькова І.В. [8], Ховрак І.В. [9]. Досліджен�

ням рівня життя населення займались і співро�
бітники Інституту демографії та соціальних
досліджень Державного комітету статистики
(нині Державна служба статистики) України
при Національній академії наук України [10].
Серед зарубіжних вчених, що які вивчали до�
ходи населення власних країн, можна назвати
таких, як Локшин М., Раваліон M. [11], Бур�
гес С.М., Пропер К. [12], Дункан Г.Дж., Хоферз
С.Л., Стаффорд Ф.П. [13]. Однак у сучасній
науковій літературі бракує досліджень, які б
висвітлювали та аналізували динаміку та
структуру доходів населення за весь період
існування України як незалежної держави —
з моменту набуття незалежності у 1991 році і
до сьогодні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз динаміки та структу�

ри доходів населення в Україні в 1991—2015 рр.,
визначення тенденцій та вироблення рекомен�
дацій уряду для проведення антикризової по�
літики з метою збільшення частки прибутку та
доходів від власності — формування серед�

Рис. 1. Обсяг доходів населення України, 1996—2015 рр., млн грн.

Джерело: складено автором на основі [14].

Таблиця 1. Доходи населення України в 1991—1996 рр., млрд крб.

Джерело: складено автором на основі [14].

Роки 1991 1992 1993 1994 1995 
I. Доходи-всього 252 3445 91833 761142 4005954 
1. Заробітна плата 137 1836 43328 349359 1653682 
2. Прибуток та змішаний дохід 25 287 10452 68488 615985 
3. Доходи від власності 4 21 1023 18613 47972 
4. Соціальна допомога та інші одержані поточні трансферти 86 1301 37030 324682 1688315 
у тому числі:  
 соціальна допомога 49 538 16387 125018 578393 
 інші поточні трансферти 5 42 1937 25634 99948 
 соціальні трансферти в натурі 32 721 18706 174030 1009974 
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нього класу та сприятливого бізнес середови�
ща.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із дієвих інструментів вимірювання

рівня добробуту суспільства є доходи населен�
ня. Номінальний та реальний дохід, а також
обсяги, тенденції змін у динаміці і структурі
доходів населення країни таких, як заробітна
плата, стипендії, пенсії соціальні допомоги та
інші поточні трансферти дають змогу робити
висновки про рівень життя громадян. Доходи
населення, по суті, відображають економічні
зв'язки між членами суспільства щодо спожи�
вання виробленого продукту у процесі їх тру�
дової діяльності, і однією із стратегічних задач,
визначених на державному рівні у перспективі,
виступає підвищення показників рівня життя
населення, у першу чергу, шляхом стабілізації
і підвищення обсягів його доходів.

До 1996 р. в Україні національною грошо�
вою одиницею був карбованець. Тому порівню�
вати у динаміці обсяги доходів населення, ви�
ражені у карбованцях і гривнях досить склад�
но, з огляду на це, було виокремлено два ана�
літичні періоди для проведення діагностики ди�
намічних змін у доходах населення України —
1991—1995 рр. та 1996—2015 рр.

У таблиці 1 представлено статистичні дані
щодо обсягів доходів населення України з та�
ких джерел, як заробітна плата, прибуток та
змішаний дохід, доходи від власності і соціальні
допомоги та інші трансферти у 1991—1995 рр.
Зазначимо, що чотири названі джерела отри�
мання населенням доходів є традиційними для

вітчизняної економіки, і свідчить про доціль�
ність пошуку у перспективі інших джерел от�
римання доходів, їх диверсифікації тощо.

За даними таблиці 1 можна встановити чітку
тенденцію до стрімкого зростання доходів на�
селення, починаючи з 1991 р. Так, у 1992 р. по�
рівняно з попереднім, ріст загального обсягу
доходів склав 1267%, у 1993 р. — 2565%, у 1994
р. — 728%, у 1995 р. — 426%. Поясненням цьо�
му факту слугує характерний для тогочасної
економіки надвисокий рівень інфляції, який
стимулював безупинне зростання індексу спо�
живчих цін, що вимагало підвищення заробіт�
них плат та інших форм доходів населення. У
1992 р. збільшення обсягів заробітної плати
склало 1240%, у 1993 р. — 2260%, у 1994 р. —
706%, у 1995 р. — 373% порівняно з попереднім
роком. Антикризова політика уряду впродовж
кількох років залишалась неефективною, ос�
кільки в основному доходи населення зроста�
ли не через сприяння розвитку виробництва, а
отже, і зайнятості та самозайнятості населен�
ня, а за рахунок різних видів соціальної допо�
моги та трансфертів.

Проведемо аналіз динаміки доходів насе�
лення України за період 20�ти останніх років
(рис. 1). Дані підтверджують тенденцію до по�
ступового зростання доходів населення за ос�
танні 20 років. Єдиним роком, коли було зафі�
ксовано зменшення доходів населення порівня�
но із попереднім періодом, став 2014 р., що ха�
рактеризувався розгортанням політичної та
економічної кризи в Україні. Зменшення об�
сягів доходів населення тоді склало 2%. Але
уже у 2015 р. знову було зафіксоване збільшен�

Джерело: складено автором на основі [14].

Рис. 2. Зміна обсягів заробітної плати і прибутку та змішаного доходу населення України,
1996—2015 рр., млн грн.
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ня доходів — на 15% порівняно із попереднім
роком, та на 11,2% порівняно із 2013 р. У серед�
ньому, збільшення обсягів доходів населення за
період з 1996 по 2015 рр. з року в рік становило
15,77%.

 Проаналізуємо більш детально зміну об�
сягів заробітної плати і прибутку та змішаного
доходу як основних статей доходу, що отри�
мується населенням України (рис. 2).

 Аналогічно до загальної тенденції до збіль�
шення доходів населення України стабільно
відбувалось зростання заробітної плати (крім
2009 р. та 2014 р. — років економічної та фінан�
сової кризи в Україні, коли зменшення показ�
ника склало 0,3% та 2,5% відповідно порівняно
із попереднім роком) та прибутку і змішаного

доходу (зменшення склало у 2009 р. — 1% по�
рівняно із попереднім періодом), а от у 2014 р.,
на відміну від заробітної плати, було зафіксо�
вано збільшення цього показника на 4% по�
рівняно із 2013 р.

Розглянемо зміну обсягів доходів від влас�
ності і соціальної допомоги та інших одержа�
них поточних трансфертів населення України
(рис. 3). Традиційно, спостерігається стабіль�
не зростання обсягів доходів цих категорій,
крім кризових 2009 та 2014 років.

Розглянемо структуру доходів населення
України у 1991—2015 рр. Оскільки грошова
одиниця виміру доходів при структурному
аналізі не впливає на показовість результатів,
для зручності наочного представлення даних

Рис. 3. Зміна обсягів доходів від власності і соціальної допомоги та інших одержаних
поточних трансфертів населення України, 1996—2015 рр., млн грн.

Джерело: складено автором на основі [14].

Доходи/роки 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1. Заробітна плата 54,5 53,3 47,2 45,9 41,3 43,8 44,2 43,4 42,9 43,4 42,6 43,9 42,7
2. Прибуток та змішаний 
доход 9,8 8,3 11,4 9,0 15,4 15,7 15,3 16,4 17,6 19,2 18,7 16,8 16 
3. Доходи від власності 
(одержані) 1,6 0,6 1,1 2,4 1,2 0,8 0,9 2,6 2,5 2,6 2,7 3,1 3,0 
4. Соціальна допомога та інші 
одержані поточні трансферти 34,1 37,8 40,3 42,7 42,1 39,7 39,6 37,6 37 34,8 36,0 36,2 38,3 
в тому числі: 
соціальна допомоги 19,6 15,6 17,8 16,4 14,4 15,8 16 15,1 15,3 14,7 15,2 16,4 19,0 
інші поточні трансферти 1,8 1,2 2,1 3,4 2,5 0,6 1,2 2,1 1,6 1,9 3,3 3,8 4,2 
соціальні трансферти в натурі 12,7 21,0 20,4 22,9 25,2 23,3 22,4 20,4 20,1 18,2 17,5 16,0 15,1

Таблиця 2. Структура доходів населення України, 1991—2003 рр., %

Джерело: складено автором на основі [14].
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нами виокремлено два періоди для аналізу — з
1991 по 2003 рр. (табл. 2) та з 2004 по 2015 рр.
(табл. 3).

Впродовж 1991—2003 рр. головну роль у
структурі доходів населення займали надход�
ження від заробітної плати. Однак, їх частка з
1993 року не перевищує 47%, але і не скоро�
чується нижче 40%. Мінімальне значення цьо�
го показника було зафіксовано у 1995 р. —
41,3%, а максимальне — у 1991 р. — 54,5%. На
другому місці у структурі доходів населення
України знаходяться соціальні допомоги та
інші одержані поточні трансферти, обсяг яких
становить від 34,1% (у 1991 р.) до 42,7% (у 1994
р.). У структурі трансфертів найбільший відсо�
ток у 1991, 2002 та 2003 рр. становлять соціальні
допомоги, а у решту періодів — соціальні транс�
ферти в натурі, частка яких становила від 12%
до 25%. Інші поточні трансферти складають
незначну частину від соціальної допомоги —
від 0,6% до 4,2%. Частка прибутку та зміша�
ного дохід у структурі доходів населення
України не перевищувала 19,2% у 2000 р., а
її мінімальне значення було зафіксовано у
1992 р. — 8,3%. Найменшу питому вагу у струк�
турі доходів населення становлять доходи від

власності — в середньому 1,93% (від мінімаль�
ного значення 0,6% у 1992 р. до максимального
— 3% у 2003 р.).

Відзначимо, які зміни відбулись у структурі
доходів населення України з 2004 по 2015 рр.
(табл. 3).

У період з 2004 по 2015 рр. частка заробіт�
ної плати у структурі доходів населення зали�
шалась стабільно високою, проте не перевищи�
ла 45%, сягнула свого максимуму у 2007 р.,
склавши 44,8%. Однак станом на 2015 р. цей
показник становив мінімальне з 1991 р. значен�
ня — 39%, майже вирівнявшись за значенням із
часткою соціальної допомоги та інших одержа�
них поточних трансфертів, яка за той же період
склала 37,8%. Ця обставина є свідченням над�
звичайно важливої ролі соціальних виплат для
забезпечення задоволення потреб населення,
що призводить до виснаження державного
бюджету та його неспроможності фінансува�
ти розвиток економіки. Загалом з 2004 по 2015
рр. частка соціальних виплат у структурі до�
ходів населення становила в середньому 20,9%.
Прибуток та змішаний дохід населення в за�
гальній структурі доходів має незначну пито�
му вагу, що у різні періоди коливалась від 14,5%

Таблиця 3. Структура доходів населення України, 2004—2015 рр., %

Джерело: складено автором на основі [14].

Доходи/роки 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Заробітна плата 42,7 42,1 43,4 44,8 43,3 40,8 40,8 41,8 41,9 40,7 40,5 39,0 
2. Прибуток та змішаний дохід 16 15,3 14,7 15,3 15,5 14,5 14,5 15,8 15,4 15,7 16,8 18,3
3. Доходи від власності (одержані) 3,0 2,9 2,9 3,2 3,4 3,9 6,2 5,4 5,5 5,7 5,6 4,9
4. Соціальна допомога та інші 
одержані поточні трансферти 

38,3 39,7 39,0 36,7 37,8 40,8 38,5 37,0 37,2 37,9 37,1 37,8 

в тому числі: 
соціальні допомоги 

19,0 22,2 21,8 20,0 21,3 22,8 21,6 20,8 20,7 20,9 20,6 19,5

інші поточні трансферти 4,2 3,3 3,1 2,9 3,1 3,7 3,1 3,2 3,3 3,8 3,6 4,5
соціальні трансферти в натурі 15,1 14,2 14,1 13,8 13,4 14,3 13,8 13,0 13,2 13,2 12,9 13,8

Рис. 4. Тенденції зміни динаміки та структури доходів населення в Україні
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Висока питома вага соціальної допомоги та інших одержаних 
поточних трансфертів у структурі доходів населення 

Найбільшу частку у структурі доходів населення займає 
заробітна плата 

Найменшу частку у структурі доходів населення займають 
доходи від власності 

Усереднена структура доходів населення України є такою:
заробітна плата – 43,6%, прибуток та змішаний доход – 15,2%, 

доходи від власності – 3,1%, соціальна допомога та інші 
одержані поточні трансферти – 38,1% 

У структурі соціальної допомоги та інших одержаних поточних 
трансфертів найбільша частка належала до 2002 року 

соціальним трансфертам в натурі, а після цього - соціальної 
допомоги 
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до 18%. Позитивно належить відмітити тенден�
цію до зростання цього показника. Традицій�
но низькою залишається частка доходи від
власності — в середньому 4,4%.

Проведена аналітична робота дає змогу уза�
гальнити тенденції зміни динаміки та структу�
ри доходів населення в Україні (рис. 4).

 Номінальне зростання доходів населення,
тенденцію, яку встановлено у процесі аналізу
на основі статистичних даних, однак, не зав�
жди означає зростання і реального доходу на�
селення. Так, збільшення темпів інфляції, зро�
стання цін, подорожчання споживчого коши�
ка і при цьому лише незначне та досить по�
вільне збільшення прожиткового мінімуму —
ці та інші фактори призвели до того, що
збільшення номінальних доходів населення,
впродовж років незалежності, насправді не
відображає реального стану справ. Це підтвер�
джується і дослідженнями міжнародних авто�
ритетних організацій. Відповідно до звіту про
рівень статків населення, підготовленому ком�
панією Credit Suisse, Україна належить до ка�
тегорії бідних держав, де дохід на одну дорос�
лу особу на рік у 2000 р. становив 941 дол.
США, а у 2015 р. — 1 437 дол. США (для по�
рівняння, в США станом на 2015 р. дохід на
одну дорослу особу складав 352 996 дол. США,
у Новій Зеландії — 400 811 дол. США, у Швей�
царії — 567 122 дол. США, Польщі — 24 370
дол. США, Російській Федерації — 11 726 дол.
США, у Зімбабве — 3 650 дол. США) [15, c. 21—
22].

ВИСНОВКИ
Дослідження динаміки та структури до�

ходів населення в Україні в 1991—2015 рр.
дало змогу зробити наступні важливі виснов�
ки.

Отримання доходів населенням України
відбувається із таких чотирьох джерел, як за�
робітна плата, прибуток та змішаний дохід,
доходи від власності і соціальні допомоги та
інші трансферти. Ці джерела є традиційними
для вітчизняної економіки, і їх кількість впро�
довж останніх 25 років залишалась незмінною,
що свідчить про доцільність пошуку у перспек�
тиві інших джерел отримання доходів, їх дивер�
сифікації тощо.

Виявлено тенденцію до поступового зрос�
тання доходів населення за останні 25 років
Структурний аналіз доходів населення у пе�
ріод 1991—2015 рр. продемонстрував, що до�
мінуючу роль у структурі доходів займають
надходження від заробітної плати — в серед�
ньому 43,6%. Велике значення для стабілізації

доходів населення відіграють соціальна допо�
мога та інші одержані поточні трансферти, в
середньому — 38,1%. На жаль, невисокими за�
лишаються показники прибутку та змішаного
доходу у структурі доходів населення — в се�
редньому лише 15,18%. та доходів від влас�
ності у структурі доходів населення України
— за результатами 2015 р. вона становить 4,9%
при середньому значенні за аналізований пе�
ріод — 3,1%.

Номінальне збільшення обсягів доходів на�
селення не завжди означає зростання і реаль�
ного доходу через такі обставини, як зростан�
ня інфляції, падіння курсу національної валю�
ти, тому не видається можливим без активної
та ефективної антикризової політики уряду
реально підвищити показники рівня життя на�
селення, сформувати прошарок середнього
класу та побороти бідність.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови ведення бізнесу характеризу�

ються підвищенням невизначеності ринкової еко�
номіки та глобалізацією господарської діяльності
в цілому. Економічні перетворення і бажання Ук�
раїни до інтеграції в світову ринкову економіку пе�
редбачають зростання інвестиційної активності у
всіх формах ведення бізнесу, і аграрний сектор не
є виключенням в цьому аспекті.

Проте на сучасному етапі в Україні досить го�
стро стоїть питання інвестиційного голоду. До
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У статті досліджуються теоретичні та практичні засади впровадження інвестиційного контролінгу в діяльність
вітчизняних підприємств аграрного сектору. Автором висвітлено основні особливості інвестиційного процесу в аграр9
ному секторі України, приділено увагу основним проблемам, які виникають у процесі інвестування. До цих проблем
віднесено недосконалість вітчизняного законодавства, великі обсяги кредиторської заборгованості, низький рівень
інвестиційного менеджменту на підприємствах тощо. Доведено, що імплементація інвестиційного контролінгу дасть
змогу підвищити ефективність використання інвестиційних ресурсів в аграрному секторі, що в подальшому підви9
щить рівень інвестиційної привабливості цієї галузі в цілому. Обгрунтовано використання основних елементів уп9
равління інвестиційного контролінгу та їх основні цілі та завдання в процесі інвестиційної діяльності аграрного
підприємства. Їх використання дозволить раціональніше планувати інвестиційну діяльність аграрних підприємств,
забезпечувати управлінців достовірною інформацією, проводити аналіз фактичних відхилень від планових та на цій
основі приймати правильні управлінські рішення, які впливають на загальний розвиток підприємств.

This article deals with theoretical and practical approaches of the investment controlling implementation in the
activity of domestic enterprises of agricultural sector. The author highlighted main features of investment process in
agricultural sector of Ukraine; the attention is paid to the main problems that occur in the investment process. These
problems include: inadequacy of national legislation, a large amount of accounts payable, the low level of investment
management at enterprises, and so on. It is proved that implementation of investment controlling will enable more efficient
use of investment resources in the agricultural sector, which further will increase the level of investment attractiveness
of this sector as a whole. The use of main elements of management of investment controlling and their main aims and
tasks in the process of investment activity of agricultural enterprise is justified. Their use will let more rationally plan
investment activity of agricultural enterprises, provide managers with adequate information and make the analysis of
the actual deviations from scheduled and on this basis make right management decisions that have impact on the overall
development of the enterprises.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційний контролінг, аграрний сектор, пуб/
лічне розміщення акцій, проблеми інвестування в аграрному секторі, елементи управління інве/
стиційного контролінгу.

Key words: investment activity, investment controlling, agricultural sector, initial public offering,
problems of investing in agricultural sector, elements of management of investment controlling.

факторів, які негативно позначаються на припливі
інвестицій в Україну, слід віднести активи, що по�
дешевшали, зниження інтересу до ринків, що роз�
виваються, до яких відноситься наша економіка та
військові дії. Іншою проблемою на сьогодні є по�
шук шляхів підвищення ефективності використан�
ня інвестиційних ресурсів. Одним із перших кроків
на шляху до вирішення цієї проблеми є обгрунту�
вання необхідності впровадження інвестиційного
контролінгу в діяльність українських підприємств
у цілому та агрохолдингів зокрема.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Світова та вітчизняна практика свідчать про ви�
сокий рівень важливості інвестування в аграрний
сектор для національної економіки. Дослідженням
питання підвищення ефективності залучення інве�
стицій в аграрному секторі займалися такі провідні
вчені, як І. Бланк, Р. Брейлі, Є. Брігхем, В. Геєць,
Г. Іваницька та інші. Дослідженнями теоретичних
та практичних засад інвестиційного контролінгу
займалися такі вчені: І. Давидович, О. Терещен�
ко, Н. Бабяк, Н. Данилочкіна, Д. Хан., В. Вере�
щагін, І. Маркіна, М. Пушкар, С. Фалько.

Актуальність цієї проблеми та необхідність
розробки теоретичних та практичних засад впро�
вадження інвестиційного контролінгу для фінан�
сового забезпечення розвитку підприємств аграр�
ного сектору зумовили вибір теми статті та
відповідні завдання дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні напрямів

вдосконалення розвитку агропромислових
підприємствах, застосовуючи теоретичні та прак�
тичні аспекти інвестиційного контролінгу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрний сектор є важливою стратегічною га�
луззю вітчизняної економіки, яка забезпечує про�
довольчу безпеку та незалежність нашої держави,
дає значній частині сільського населення робочі
місця. Вітчизняний аграрний сектор з потенціалом
виробництва, що значно перевищує потреби украї�
нського ринку, є ланкою, що, з одного боку, може
стати локомотивом розвитку національної економі�
ки та її ефективної інтеграції в світовий економіч�
ний простір, а з іншого — зростання доходів насе�
лення, що зайняте в аграрному секторі і складає по�
над третину всього населення країни. Для того щоб
показати провідне місце аграрного сектору в еко�
номіці України, здійснимо порівняння обсягів вироб�
ництва в аграрному секторі та його частку в загаль�
ному експорті України за останні роки (табл. 1).

Як видно за даних у таблиці 1, обсяги вироб�
ництва с/г продукції протягом досліджуваного пе�
ріоду постійно збільшувалися, крім 2015 року. Про�
те в цілому, за 9 років обсяги виробництва в аг�
рарному секторі зросли на 226,5%. Щодо частки в
експорті, то тут ситуація аналогічна, протягом
цього ж періоду, частка с/г продукції в експорті
України зросла на 26,1%, і на кінець 2015 року
склала 38,3%. Ці показники тільки підтверджують
нашу гіпотезу про те, що аграрний сектор є про�
відним в економіці країни.

Значні потреби у фінансових ресурсах зму�
шують агропромислові підприємства здійснюва�
ти постійний пошук додаткових джерел фінан�
сування, виходячи з позицій їх доступності та
прийнятності. З об'єктивних причин, найдоступ�
нішими є ресурси для великих компаній, які
створюються й функціонують у формі акціонер�
них товариств і холдингів, що забезпечує їм
вихід на фондовий ринок. Формування холдингів
є характерною рисою аграрного сектору Украї�
ни.

На сьогодні одним із дієвих засобів залучення
інвестицій для акціонерних товариств є публічне
розміщення акцій на фондовому ринку. Динаміку
обсягу залучених інвестицій в сільське господар�
ство та частку інвестицій, залучених через ІРО на�
ведено в таблиці 2.

Як видно з таблиці 2, обсяг інвестицій в аграр�
ний сектор протягом досліджуваного періоду, з
деякими коливаннями, проте поступово збільшу�
вався. За цей період, обсяг інвестицій зріс у 2,89
раз. Якщо досліджувати частку інвестицій, залу�
чених через ІРО, то протягом цього періоду вона
досягала 25% від загального обсягу, що свідчить
про популярність такого інструменту залучення
інвестицій. Успішні приклади ІРО не тільки дають
українським агропромисловим підприємствам за�
лучити додаткові фінансові ресурси, але і стиму�
люють національну економіку країни загалом,
приваблюючи інвесторів зі всього світу. Проте слід
відмітити негативний фактор: протягом 2012—2015 рр.
в Україні не відбулося жодної процедури ІРО в аг�
ропромисловому секторі.

Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Обсяги виробництва, (млн грн.) 109985 152210 154202 189405 253569 261835 307054 371742 359087
Частка продукції с/г в експорті, % 12,7 16,2 24,0 19,3 18,8 26,0 26,8 30,9 38,3

Таблиця 1. Обсяг виробництва в аграрному секторі та його частка
в загальному експорті країни

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики.

Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Обсяг інвестицій в с/г (млн грн.) 9337,9 16682,1 9294,9 12230,8 17980,9 15796,9 16145,9 16754,3 27078,9 
в т.ч. залучених через ІРО (млн грн.) 2287,65 2914,04 132,43 3368,6 1963,73 - - - -
Частка IPO, % 24,5 17,4 1,42 27,5 10,92 - - - - 

Таблиця 2. Обсяг залучених інвестицій в аграрний сектор, у т.ч.,
через публічне розміщення акцій

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики та проспектами емісій підприємств.
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У цілому український агробізнес є інвестицій�
но привабливим — в умовах нестабільності на рин�
ках аграрна галузь справедливо вважається однією
з найстабільніших. Зростання світових цін на ос�
новні сільськогосподарські культури, падіння кур�
су гривні сприятливо позначилось на вартості ук�
раїнських товарів на міжнародних ринках і, відпо�
відно, попит на продукцію сільгоспвиробників
значно підвищився. Ще однією особливістю веден�
ня бізнесу в України є термін окупності. Так, якщо,
для США термін окупності може становити 14—
15 років, то для українського бізнесу настільки
тривалі терміни неприйнятні (для України це 5—
10 років). Завдяки історичному розвитку АПК та
родючості земель український агропромисловий
комплекс має свої особливості. Так, якщо для За�
хідної Європи середній розмір агрогосподарства
досягає 200 га, то в Україні агробізнес ведуть ве�
ликі корпорації, які поєднують продуктивність
земель з економією на масштабах виробництва.
Працюють десятки господарств, розмір яких знач�
но перевищує тисячу гектарів [5].

Але, незважаючи на позитивні зрушення, сьо�
годні є ряд факторів, що стримують приплив інве�
стицій в аграрний сектор України. Так, непослі�
довність реформ в АПК призвела до руйнування
великотоварного виробництва, ліквідації велико�
го землекористування, втрати системи сівозмін.
Господарства перейшли до вирощування моно�
культур ринково вигідних рослин, які занадто вис�
нажують грунти. В результаті порушується раціо�
нальна структура землекористування, відзна�
чається дисбаланс у структурі посівів агрокультур
[8, с. 65].

Досі не створений цивілізований ринок агро�
продукції зі збалансованою інфраструктурою.
Нині ринок розвивається в інтересах експортних
трейдерів, залишаючи виробника сам на сам зі
своїми проблемами. Біржі не забезпечують ефек�
тивного ціноутворення, не захищають від фінан�
сових ризиків, не гарантують виконання угод, фор�

вардних і ф'ючерсних контрактів. За дефіциту обі�
гових ресурсів і значної кредиторської заборго�
ваності більшість агропідприємств змушена закла�
дати за матеріальні ресурси і банківські кредити
майбутній врожай. В результаті власниками агро�
продукції є не виробники, а постачальники й бан�
ки [4, с. 150].

Також досить гостро стоїть проблема ефек�
тивного використання інвестиційних ресурсів, яка
в першу чергу, пов'язана із низьким рівнем інвес�
тиційного менеджменту на підприємствах. Низь�
ка ефективність використання інвестиційних ре�
сурсів в агропромисловій галузі зменшує інвести�
ційну привабливість підприємств даного сектору.
Агропромисловий сектор України характери�
зується високим рівнем зношення основних за�
собів, і в цьому випадку, залучення інвестицій у
розвиток підприємства є найбільш реальним засо�
бом інтенсивного зростання. На вітчизняних
підприємствах загалом, та агропромислових зок�
рема, відсутня чітка комплексна інвестиційна стра�
тегія.

Відтак, можна сформувати основні проблеми, які
стосуються інвестування в аграрний сектор Украї�
ни, які будуть зображені на рисунку 1.

Вирішення вищезазначених проблем забезпе�
чило б стабільніший приплив інвестиційних ре�
сурсів до аграрного сектору України і вивело б
його на якісно новий виток розвитку. Формуван�
ня комплексної інвестиційної стратегії вітчизня�
них підприємств аграрного сектору дозволить
сформувати потужний сектор у цілому, який в
майбутньому стане каталізатором розвитку всієї
національної економіки.

У сучасних умовах господарювання, форму�
вання ефективного механізму управління інвести�
ційною діяльністю агропромислових підприємств
є необхідним процесом, що потребує використан�
ня комплексних та чітких підходів. Широке впро�
вадження інвестиційного контролінгу на агропро�
мислових підприємствах дозволить підвищити

Рис. 1. Основні проблеми інвестування в аграрному секторі України

Джерело: систематизовано автором самостійно.
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рівень ефективності використання інвестиційних
ресурсів та раціоналізувати в цілому управлінські
рішення, які будуть стосуватися загального роз�
витку підприємств.

З цієї точки зору, інвестиційний контролінг — це
система інструментів та методів, що охоплює
функції планування, координації, контролю,вияв�
лення і аналізу відхилень та моніторингу інфор�
мації, і має на меті ефективний розвиток інвести�
ційної діяльності аграрного підприємства та прий�
няття раціональних управлінських рішень. Цільо�
ве завдання інвестиційного контролінгу в аграр�
ному секторі полягає в побудові на підприємстві
ефективної системи прийняття управлінських
інвестиційних рішень регулятивного характеру.
Необхідною є адекватна оцінка ефективності інве�
стиційних дій підприємства, оскільки це дасть змо�
гу виявити проблемні зони інвестиційного проце�
су та вжити конкретних заходів щодо їх усунен�
ня.

Як зазначає В. Беккер, інвестиційний конт�
ролінг агропромислового сектору не обмежуєть�

ся здійсненням внутрішнього контролю за
здійсненням інвестиційної діяльності та інвестиц�
ійних операцій, а є ефективною координуючої си�
стемою забезпечення взаємозв'язку між форму�
ванням інформаційної бази, інвестиційним аналі�
зом, інвестиційним плануванням і інвестиційним
контролем [1, с. 25].

З цієї точки зору, важливим завданням є при�
стосування складових елементів управління інве�
стиційного контролінгу до умов аграрного секто�
ру вітчизняної економіки. На основі вже здійсне�
них досліджень [6, с. 76], імплементуємо викорис�
тання даних елементів в аграрний сектор та відпо�
відно обгрунтуємо їх основні завдання та цілі (рис.
2).

Використання вказаних елементів управління
та виконання відповідних завдань, які зображені
на рисунку 2, допоможе і надалі підвищувати
рівень інвестиційного активності в аграрному сек�
торів України. Використання планування збіль�
шить рівень відповідальності менеджменту під�
приємств завдяки чітким критеріям побудови бю�

Рис. 2. Система елементів управління інвестиційного контролінгу та їх цілі і завдання
в розрізі аграрного сектору

Джерело: систематизовано автором самостійно.

Елементи управління 
контролінгу 

Основні цілі та завдання 

Планування 

 - визначення методик планування 
- складання планів  інвестиційної 
діяльності підприємства; 
- планування бюджетів інвестиційних 
проектів; 

Забезпечення інформацією 

Контроль 

Реалізація управлінських 
рішень 

- надання достовірної та якісної 
інформації стосовно інвестиційної 
діяльності підприємства; 
- побудова системи інформаційних 
показників

- визначення структури і показників форм 
контрольних звітів; 
- порівняння планових та фактичних 
показників; 
- аналіз причин відхилень та їх 
роз’яснення. 

- збір даних для прийняття рішень; 
- виявлення резервів для уникнення 
відхилень по плану; 
- прийняття управлінських рішень в 
сфері інвестиційної діяльності аграрного 
підприємства. 
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джетів та планів по інвестиційним проектам, а
впровадження контролю дасть змогу вчасно впли�
вати на відхилення, що можуть з'являтися в про�
цесі інвестиційної діяльності. В той же час, побу�
дова системи інформаційного забезпечення стане
основою для прийняття ефективних управлінських
рішень менеджментом аграрних підприємств.

Виважена інвестиційна стратегія, яка базуєть�
ся на механізмі інвестиційного контролінгу, мати�
ме на меті формування прибуткових підприємств
в аграрному секторі, дозволить створити переду�
мови для виробництва конкурентної продукції,
структурної перебудови АПК в цілому та розвит�
ку сільського господарства зокрема.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у статті було проаналізовано

головні аспекти інвестиційних процесів в аграрно�
му секторі України. Висвітлення цього питання
дозволило виявити основні проблеми, які на сучас�
ному етапі перешкоджають надходженню інвести�
ційних ресурсів у досліджуваний сектор в повній
мірі, адже фінансове забезпечення є базисом ефек�
тивного розвитку аграрних підприємств.

У цому дослідженні, інвестиційний контролінг
пропонується як надійний механізм управління
інвестиційною діяльністю на аграрних підприєм�
ствах. Систему інвестиційного контролінгу необ�
хідно впроваджувати на вітчизняних аграрних
підприємствах, що дозволить підвищити рівень
ефективності використання інвестиційних ре�
сурсів та раціоналізувати управлінські рішення, які
впливають на загальний розвиток підприємств.

Запропонована система елементів управління
інвестиційного контролінгу, з їхнім повноцінним
комплексом цілей та завдань, допоможе вирішити
проблеми інвестиційної активності в аграрному
секторі України і створити передумови для вироб�
ництва конкурентної продукції зокрема і підви�
щення прибутковості аграрних підприємств в ціло�
му.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження проблем матеріального сти�

мулювання в аграрному секторі економіки
обумовлено змінами в системі управління пер�
соналом сільськогосподарських підприємств,
удосконаленням умов праці, відтворення по�
тенціалу трудових колективів, зміною харак�
теру праці та покращенням показників вироб�
ництва загалом. Недостатня мотивація у су�
часних умовах часто негативно впливає на ре�
алізацію сільськогосподарськими підприєм�
ствами своїх потенційних можливостей, при�
зводить до масового відчуження людей від
результатів трудової діяльності, до зниження
продуктивності праці й ефективності викори�
стання персоналу.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням проблем розвитку сільського
господарства, матеріального стимулювання,

УДК 631.1:331.108

К. О. Малюченко,
аспірант, Полтавська державна аграрна академія

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНОГО

СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

K. Maliuchenko,
doctoral student, Poltava State Agrarian Academy

EFFECTIVENESS OF MATERIAL INCENTIVES TO AGRICULTURAL ENTERPRISES
IN UKRAINE

У статті проаналізовано проблеми матеріального стимулювання працівників аграрних підприємств України та
динаміка заробітної плати впродовж 2001—2015 рр. Рівень оплати праці сільськогосподарських робітників протя9
гом тривалого періоду залишався найнижчим в економіці. А це, в свою чергу, знижувало мотивацію працівників, що
негативно впливало на діяльність всього підприємства. У статті наведено проблеми матеріального стимулювання
працівників, причини низької ціни робочої сили у сільському господарстві. Проаналізовано сучасну модель мате9
ріального стимулювання праці. Звертається увага на невідповідність між темпами росту заробітної плати та продук9
тивністю праці в аграрних підприємствах.

The article analyzes problems of material incentives for workers of agricultural enterprises in Ukraine and wage
dynamics during 2001—2015. The level of wages agricultural workers for a long period remained the lowest in the economy.
This is reduces the motivation of workers, and this adversely affects the operation of the entire enterprise. In the article
show the problem of material incentives for workers causes of low labor costs in agriculture and current model of financial
incentives work. Also mentions the differentiation between the rate of growth of wages and productivity in agricultural
enterprises.

Ключові слова: матеріальне стимулювання, мотивація, заробітна плата, продуктивність
праці, динаміка.

Key words: incentives, motivation, wages, labor productivity, dynamics.

заробітної плати та продуктивності праці при�
свячено дослідження таких відомих українсь�
ких вчених, як В. Дієсперов, В. Бортник, В. Ли�
шиленко, С. Бандур, І. Гнибіденко, О. Грішно�
ва, Л. Молдован, М. Орлатий, О. Павловська,
Б. Пасхавер, В. Рябоконь, П. Саблук, О. Шуб�
равська, В. Юрчишин, К. Якуба та ін., а також
зарубіжних учених А. Моріса, Дж. М. Кейнса,
В. Гімпельсона, Р. Капелюшникова, Т. Базилен�
ко, Д. Стребкова, П. Петракова та ін. Проте сти�
мулювання праці як основний елемент мотива�
ційного механізму має постійно переглядати�
ся відповідно до існуючих умов праці, конку�
ренції та підприємницьких цілей.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є визначення

ефективності матеріального стимулювання
працівників, зайнятих в аграрному секторі та
аналіз динаміки рівня середньомісячної заро�
бітної плати.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Мотивація, якщо абстрагуватися від її внут�
рішньоособистісної детермінованості, є на�
слідком використання суб'єктами управління
сукупності матеріальних і нематеріальних сти�
мулів, об'єднаних у систему стимулювання.

Серед матеріальних стимулів праці в сіль�
ському господарстві провідне місце займає за�
робітна плата, ринковий механізм формуван�
ня якої визначається попитом і пропозицією на
ринку робочої сили з урахуванням об'єктивно
необхідних умов її відтворення.

Деякі, об'єктивно притаманні ринковій еко�
номіці риси, негативно впливають на формуван�
ня ціни праці, що сприяло створенню в багатьох
країнах робітничих об'єднань з метою впливу
на уряди і спонукання їх до розроблення за�
ходів регулювання умов праці, захисту праців�
ників від свавілля роботодавців і гарантування
певного рівня оплати праці. Наслідком діяль�
ності профспілкових та робітничих рухів ста�
ли унормування робочого часу, вимоги щодо

техніки безпеки і введення відповідальності
роботодавців за її порушення, гарантування
вихідних, відпусток і мінімальної заробітної
плати, а також пенсійне забезпечення найма�
них працівників. Ці соціальні завоювання ста�
ли чи не найвизначальнішими прикметами
ХІХ—ХХ ст. і створили надійну основу для
унормування взаємин між роботодавцями та
найманими працівниками [5].

Стрімкість змін базових економічних підва�
лин в Україні привела до порушення існуючого
соціального порядку, заснованого на принци�
пах етатизму, але, на жаль, викликала до жит�
тя нові соціальні взаємодії, джерелом яких є
суперечливість інтересів, змагальність і кон�
флікт.

Унаслідок цього поведінка роботодавців по
відношенню до найманих працівників набуває
опортуністичного характеру, що проявляєть�
ся у повсюдному порушенні прав працівників.

Так, відсутність колективних договорів у
частині аграрних підприємств, заниження в них
або недотримання норм щодо рівня оплати
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Трудова 
активність: 
працездат-
ність, стаж, 
здібності 

Фізична 
активність: 
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активність: 
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Творча 
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активність: 
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во, раціона-
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Задоволення 
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потреб: 

порівняння із 
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Високопродуктивна 
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сільського господарства 

Конкретні заходи 
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- скорочення періоду 
стимулювання; 
- дроблення періоду 
виконання  контролю; 
- стимулювання на основі 
показників ритмічності 
виконання завдань; 
- оцінка ступеня вико-
нання завдання шляхом 
порівняння з графіком 
його виконання; 
- забезпечення стабільних 
умов стимулювання; 
- диференціація способів 
оплати праці організа-
торів і виконавців; 
- підрядний метод орга-
нізації праці; 
- групові форми оплати 
праці; 
- бальна оцінка праці; 
- стимулювання лідера; 
- пряме датування; 
- стимулювання вільним 
часом; 
- створення сприятливих 
умов для розвитку 
окремих виконавців 
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сійним лідером 

Ефективна діяльність підприємства 

Рис. 1. Дія механізму матеріального стимулювання праці
Джерело: розроблено автором на основі [9].
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праці, порушення міжрозрядних та міжквалі�
фікаційних співвідношень, відсутність належ�
ної структури заробітної плати зумовили най�
складнішу проблему сучасного сільського гос�
подарства — протягом значного періоду часу
рівень заробітної плати в галузі залишається
найнижчим в економіці України.

У системі матеріального стимулювання пра�
цівників сільського господарства окреслився
ряд проблем, які потребують швидкого розв'я�
зання задля забезпечення соціальної стабілі�
зації:

— ігнорування індивідуальних особливос�
тей кожної людини, внаслідок чого керівник не
спроможний визначити ті фактори, які вплива�
ють на покращення праці робітників;

— неврахування природно�кліматичних
умов праці при нормуванні та оплаті праці;

— порушення залежності між оплатою та
конкретними результатами роботи працівників
структурних підрозділів підприємства;

— неврахування особливості праці в аграр�
ному секторі (ненормований час роботи) [2, с.
87].

Сучасна модель матеріального стимулюван�
ня праці як набір принципів та факторів, тісно
взаємопов'язаних між собою, має створювати
передумови для спонукання робітників під�
приємства до високопродуктивної діяльності
(рис. 1).

Кожна із таких складових виконує певну
функціональну роль, а в сукупності і єдності дій
вони забезпечують ефективне функціонування
підприємства.

Низький рівень оплати праці в сільському
господарстві є загальносвітовою закономір�
ністю. В багатьох країнах також спостерігаєть�

ся більш низький рівень заробітної плати аг�
раріїв порівняно із її загальним рівнем по су�
спільному господарству і рівнем заробітної
плати в обробній промисловості. Наприклад, у
Великій Британії у 2004 р. зарплата в сільсько�
му господарстві відставала від зарплати у про�
мисловості на 30 %, в Китаї — на 42 %, у Німеч�
чині — у 2 рази [1, с. 197].

Серед причин низької ціни сільської робо�
чої сили слід назвати:

— порівняно нижчу віддачу на капітал у
сільському господарстві;

— відносно стабільний внутрішній попит на
сільськогосподарську сировину;

— слабку цінову еластичність попиту на си�
ровину;

— незначну долю доданої вартості у вироб�
леній продукції;

— нижчу, ніж у промисловості, кваліфіка�
цію працівників [4, с. 264].

Унаслідок цього, питома вага витрат на оп�
лату праці у валовій доданій вартості сільсько�
го господарства хоча й поступово зростає, од�
нак залишається нижчою, ніж у цілому по еко�
номіці України.

Серйозною перепоною зростання заробіт�
ної плати в аграрних підприємствах є їх фінан�
сові труднощі, пов'язані із нестачею оборотних
коштів, що ускладнює своєчасність виплати
заробітної плати. Підвищення заробітної пла�
ти стримується й через існування хибної дум�
ки про те, що буцімто це може призвести до
суттєвого зростання собівартості сільськогос�
подарської продукції.

У цілому динаміка рівня середньомісячної
заробітної плати в сільському господарстві
впродовж 2001—2015 рр. є позитивною. Її зро�

Таблиця 1. Відношення середньомісячної заробітної плати працівника, зайнятого
в сільському господарстві до мінімальних соціальних гарантій в Україні, 2001—2015 рр.

Рік Мінімальна 
зарплата, грн. 

Прожитковий 
мінімум для осіб 

працездатного віку, 
грн. 

Середньо-
місячна 
зарплата  

1 штатного 
працівника грн. 

Середньо-
місячна 
зарплата  

1 працівника 
у с-г, грн. 

Відношення зарплати праців-ника, 
зайнятого в с-г, (%) до 

заробітної плати прожиткового 
мінімуму серед-

ньої мінімальної 

2001 118,00 311,30 311,33 151,00 48,5 127,8 48,5
2002 165,00 365,00 376,38 177,00 47,0 107,3 48,5
2003 205,00 365,00 462,27 210,10 45,4 102,5 57,6 
2004 237,00 386,73 589,62 295,12 50,0 124,5 76,3
2005 332,00 453,00 806,19 414,97 51,5 125,0 91,6
2006 400,00 505,00 1041,44 552,87 53,1 138 109,5
2007 460,00 633,00 1351,00 733,00 54,2 159,3 115,8
2008 545,00 669,00 1806,00 1076,00 59,6 197,4 160,8 
2009 744,00 744,00 1906,00 1206,00 63,3 162,1 162,1
2010 922,00 922,00 2239, 00 1430,00 63,9 155,1 155,1
2011 1004,00 1004,00 2633,00 1800,00 68,3 179,2 179,2
2012 1134,00 1134,00 3026,00 2023,00 66,9 178,4 178,4
2013 1218,00 1218,00 3282,00 2269,00 69,1 186,3 186,3
2014 1218,00 1218,00 3480,00 2476,00 71,1 203,3 203,3
2015 1378,00 1218,00 4343,00 2925,00 67,3 212,3 212,3

Джерело: розраховано автором на основі [6; 10].
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стання відбувалося як відносно середнього
рівня оплати в суспільному господарстві, так і
відносно мінімальної заробітної плати та про�
житкового мінімуму, що є позитивним момен�
том, оскільки значна частина працівників
сільськогосподарських підприємств (12, 7 %) у
2012 р. отримувала заробітну плату меншу за
прожитковий мінімум (до 1134 грн.), а заробіт�
на плата 45, 5 % із них була в межах 1005—1500
грн. (табл. 1).

Протягом 2001—2015 рр. в Україні по�
мітною стала тенденція до більш швидкого ро�
сту заробітної плати порівняно із підвищенням
продуктивності праці, причому розрив між
цими показниками дедалі зростає.

У контексті аналізу ефективності матері�
ального стимулювання аграрної праці беззапе�
речний інтерес становлять рівень та динаміка
продуктивності праці, її порівняння з темпами
росту заробітної плати в галузі. Варто зазна�
чити, що динаміка продуктивності праці на
сільськогосподарських підприємствах також є
позитивною (рис. 2).

Очевидно, що підвищення зарплати здійс�
нюється сільськогосподарськими підприєм�
ствами попри порівняно повільніший ріст про�
дуктивності праці. Водночас це виправдано з
огляду на відставання величини заробітної пла�
ти від середньої по народному господарству і
низьку платоспроможність селян. Імовірно, в
найближчій перспективі тенденція виперед�
жання темпів росту оплати праці порівняно з
її ефективністю зберігатиметься. Однак зрозу�
міло, що збільшення рівня заробітної плати по�
винно мати наукове обгрунтування та забезпе�

чуватися підвищенням ефек�
тивності праці.

Таким чином, зміни, які
відбулися у системі оплати
праці в Україні протягом
усього періоду незалежності,
мали для галузі сільського
господарства як негативні,
так і позитивні наслідки.

До позитивних зрушень у
матеріальному стимулюванні
аграріїв можна віднести:

— сталу тенденцію до зро�
стання як номінального, так і
реального рівня заробітної
плати;

— наближення, а згодом і
перевищення її рївня віднос�
но мінімальних соціальних га�
рантій;

— скорочення заборгова�
ності із заробітної плати;

— зменшення обсягів натуральної оплати
праці в загальному фонді заробітної плати;

— удосконалення системи оплати праці в
підприємствах з точки зору врахування трудо�
вого вкладу кожного працівника.

Водночас нагальними проблеми матеріаль�
ного стимулювання аграріїв залишаються:

— низький рівень заробітної плати, порівня�
но з її середнім рівнем в економіці країни;

— нерегулярність і несвоєчасність її випла�
ти;

— неврегульованість питань соціального за�
безпечення сільських мешканців, що отриму�
ють дохід від самозайнятості;

— поширення сезонного характеру виплат
заробітної плати найманих працівників;

— тінізація заробітної плати, що унемож�
ливлює точність встановлення доходів найма�
них працівників;

— більш помітний зв'язок розміру заробіт�
ної плати із доходом підприємства, ніж із тру�
довим вкладом конкретного працівника, що
суттєво знижує мотивацію.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

На рівні сільськогосподарського підприєм�
ства доцільно вжити заходів для збільшення час�
тки оплати праці в собівартості продукції за од�
ночасного зменшення матеріальних витрат, уп�
ровадження сучасних форм організації трудової
діяльності, відновлення науково обгрунтовано�
го нормування праці, удосконалення матеріаль�
ного стимулювання працівників у напрямі більш
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Рис. 2. Продуктивність праці в сільськогосподарських
підприємствах України (на одного зайнятого

в сільськогосподарському виробництві, у постійних
цінах 2010 р.), 1991—2014 рр; грн.

Джерело: розраховано автором на основі [10].
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тісного зв'язку заробітної плати із результатами
праці, зменшення частки натуральної оплати в
заробітній платі, осучаснення механізму колек�
тивно�договірного регулювання оплати праці аг�
рарних підприємств, посилення впливу проф�
спілок сільських працівників тощо.

Реалізація запропонованих заходів потре�
бує прийняття виважених, обгрунтованих рі�
шень на всіх рівнях управління, і насамперед на
державному. Сьогодні вкрай необхідно внести
зміни, доповнення та уточнення до цілого ряду
законодавчих актів, що регулюють заробітну
плату в аграрній сфері. Вирішення проблем
сільської зайнятості або принаймні їх послаб�
лення та підвищення рівня життя селян, мож�
ливе на основі загального економічного зрос�
тання країни та розроблення протекціоністсь�
кої аграрної політики. В іншому випадку дося�
гатиметься лише тимчасове покращення ситу�
ації на аграрному ринку праці.

Розв'язання проблем матеріального стиму�
лювання аграріїв потребує комплексного
підходу щодо вжиття заходів як на державно�
му рівні, так і на рівні конкретного сільськогос�
подарського підприємства.
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ВСТУП
Сучасні кризові умови економіки України,

що супроводжуються спадом виробництва,
руйнуванням ресурсного потенціалу, недо�
статнім впровадженням інновацій негативно

УДК 338.43:339.187.62

М. О. Дергалюк,
НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
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IMPROVING OF INDUSTRIAL AND TECHNICAL POTENTIAL OF THE AGROINDUSTRIAL
REGION COMPLEX OF UKRAINE BY LEASING

У статті висвітлюється можливість поліпшення виробничо9технічного потенціалу агропромислового комплексу
регіонів України за рахунок лізингу. Встановлено, що лізинг має як соціально9економічний зміст, так і матеріально9
речову основу, оскільки виражає певну взаємодію елементів продуктивних сил і виробничих відносин.

Обгрунтовано, що використання лізингу дасть можливість поліпшити виробничо9технічний потенціал АПК ре9
гіонів за рахунок оновлення сільськогосподарської техніки і обладнання на підприємствах, навіть за відсутності знач9
них фінансових ресурсів, оскільки як вид інвестиційної діяльності лізинг дозволяє отримати підприємствам сільсько9
господарську техніку за певну плату у розстрочку, з правом викупу.

Окреслено особливості використання лізингу в інвестиційно9інноваційному розвитку АПК регіонів. З'ясовано
сучасний стан надання лізингових послуг суб'єктам АПК регіонів та можливості диверсифікування ризиків лізинго9
давців. Окреслено заходи з боку державного управління щодо розвитку лізингу для активізації інвестиційно9іннова9
ційного розвитку АПК регіонів. Запропоновано створення регіональних програм розвитку лізингу в АПК, що спри9
ятиме відновленню виробничо9технічного потенціалу АПК регіонів та інвестиційно9інноваційному розвитку АПК у
цілому.

The article considers the possibility of improving the manufacturing and technical potential of the agroindustrial
region complex of Ukraine through leasing. It is established, that leasing has both social and economic content as well as
material9material basis, and expressed a certain elements of the interaction the productive forces and production relations.
It is proved, that the use of leasing will enable to improve the production and technical potential of agribusiness regions
through renewal of agricultural machinery and equipment in enterprises, even in the absence of significant financial
resources, because as type of investment — leasing allows to get the enterprises a agricultural machinery for a fee in
installments, with the right redemption.

Features of using leasing outlined in investment and innovative development of agribusiness regions. It is found the
present state providing of leasing services for subjects of agribusiness regions and opportunities of leasing givers'
diversification risks. Measures from the state administration outlined for the development of leasing for enhancing
investment and innovation development of agriculture regions.

It is proposed the creation of regional leasing development programs in agroindustrial complex that will facilitate
the recovery of industrial and technological potential of the agroindustrial region complex and investment and innovative
development of agriculture in general.

Ключові слова: агропромисловий комплекс регіонів, лізинг, лізингові послуги, лізингодавці,
сільськогосподарська техніка, виробничо/технічний потенціал, розвиток.

Key words: agricultural region complex, leasing, leasing services, leasing givers, agricultural
machinery, industrial and technical potential, development.

відбиваються на процесі оновлення виробничо�
технічного потенціалу АПК регіонів та сіль�
ського господарства зокрема. Одним із ме�
ханізмів відтворення виробничо�технічного
потенціалу сільськогосподарських підприємств
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АПК регіонів, на наш погляд, може бути лізинг,
особливо за умов відсутності відповідних об�
сягів початкового капіталу та нестачі інвести�
ційних ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвитку лізингових відносин у АПК при�
свячені роботи таких закордонних вчених:
Р. Бауера, М. Гіммана, Д. Стоуна, В. Тана, В. Хой�
ера, Р. Хольта та ін.

Необхідно зауважити, що питання, пов'я�
зані із використанням лізингу для інноваційно�
інвестиційного розвитку АПК регіонів досі за�
лишаються недостатньо розробленими. Вико�
ристання лізингу в АПК регіонів є актуальною
задачею, вимагає подальших наукових розро�
бок та практичної реалізації, враховуючи на�
гальну потребу в оновленні виробничо�техніч�
ного потенціалу АПК.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лізингові відносини в державі визначаєть�

ся законом України "Про фінансовий лізинг"
[1]. В Україні лізингові послуги частіше всього
надаються спеціалізованими лізинговими ком�
паніями, а не банками. При цьому лізинг може
розглядатися як різновид товарного довго�
строкового кредиту та спосіб реалізації різних
форм економічного присвоєння власності, ко�
ристування та володіння. Він поєднує у собі
відносини, які виникають не тільки при кредиті,
але й при оренді, прокаті, розстрочці. Являючи
собою форму вкладення фінансів на основі по�
вернення, лізинг реалізує комплекс майнових
відносин з приводу передачі придбаних лізин�
годавцем засобів виробництва у тимчасове ко�
ристування, здачі в оренду. Вагомою перевагою
лізингу є те, що лізингоотримувач не повинен
одночасно повністю оплачувати всю вартість
предмету лізингу, що позитивно відрізняє
лізинг від купівлі�продажу. Але необхідно та�
кож зауважити, що вартість вкладеного капі�
талу в предмет лізингу може бути більшою за
вартість банківського кредиту, взятого для
придбання того ж предмету. При цьому банкі�
вський кредит може бути недоступним для ма�
лих, низькорентабельних та новостворених
підприємств.

Ефективність лізингової діяльності зале�
жить від нормативно�правового забезпечення,
величини кредитної ставки, величини податку
на додану вартість та митних платежів, пра�
вильного вибору методів обліку витрат тощо.

Отже, лізинг має як соціально�економі�
чний зміст, так і матеріально�речову осно�

ву, оскільки виражає певну взаємодію еле�
ментів продуктивних сил і виробничих відно�
син.

Для інноваційно�інвестиційного розвитку
АПК регіонів лізинг виконує такі важливі
функції, як: інвестиційну, фінансову, соціаль�
но�економічну, а також функцію розвитку
підприємництва в АПК регіонів.

Використання лізингу дасть можливість
поліпшити виробничо�технічний потенціал
АПК за рахунок оновлення сільськогоспо�
дарської техніки і обладнання на підприємствах
навіть при відсутності значних фінансових ре�
сурсів, оскільки як вид інвестиційної діяльності
лізинг дозволяє отримати підприємствам
сільськогосподарську техніку за певну плату у
розстрочку, з правом викупу. Лізинг забезпе�
чує гарантоване використання інвестиційних
ресурсів у інвестиційно�інноваційний розвиток
АПК регіонів з ціллю поліпшення виробничо�
технічного потенціалу АПК регіонів, виступа�
ючи як каталізатор інвестицій. Особливо його
ефективність підвищується при високих став�
ках позичкового капіталу.

Використання лізингу в інвестиційно�інно�
ваційному розвитку АПК регіонів має певні
особливості, а саме:

— сезонність експлуатації предметів лізин�
гових угод у сільськогосподарському вироб�
ництві, що вимагає особливого підходу до кре�
дитування сільгоспвиробників та врахування
розтягнутого у часі виробничого циклу;

— на відміну від галузей реального секто�
ру національного господарства, де переміщу�
ються предмети праці, у сільському госпо�
дарстві об'єкти лізингових угод (техніка, об�
ладнання, приладдя) переміщуються по ос�
новному засобу виробництва (землі), а пред�
мети праці (рослини) знаходяться на одному
місці;

— предметом лізингових угод на відміну від
реального сектору економіки частіше всього є
не будівлі та споруди, а виступають сільсько�
господарські машини (трактори, комбайни) та
приладдя для них;

— залежність сільського господарства та
АПК загалом від природно�кліматичних умов,
що підвищує ризики лізингодавців.

Експерти лізингового ринку відмічають [2],
що, не дивлячись на популяризацію лізингу як
зручного інструменту для фінансування техні�
ки і обладнання, економічна криза 2008 року
уповільнила темпи його розвитку, а починаю�
чи з 2014 року зростання показників ринку
змінилося на падіння. Відбулися суттєві зміни
в умовах отримання предмету лізингу. Так
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збільшився відсоток авансового платежу, ско�
ротився термін лізингових угод (у середньому
з 5 років до 2—3), зменшився ліміт на загальну
суму фінансування, стали ще більш жорстки�
ми критерії оцінки ризикованості. На ринку
відбувається процес вилучення предметів
лізингу із�за простроченої заборгованості
лізингоотримувачів та повторний лізинг. По�
вторний лізинг має позитивні риси для лізин�
годавця, оскільки дає можливість йому повер�
нути раніше інвестовані ресурси, а лізинго�
отримувачу отримати предмет лізингу за зни�
женою ціною.

У 2016 р. було згорнуто лізингові програ�
ми, а саме: "Райффайзен Лізинг Аваль" пере�
дав цей напрям банку. ТОВ "УніКредит Лізинг"
призупинив фінансування, призупинився про�
ект "VAB Лізинг", оскільки VAB Банк лікві�
дується, програмою займається Фонд гаранту�
вання вкладів, який продав лізингову компанію
[3].

Лізингодавці намагаються максимально ди�
версифікувати свої ризики. При цьому вони
надають перевагу середньому бізнесу, приділя�
ють більше уваги рівню прибутковості та репу�
тації компанії та її відносинам з іншими банка�
ми. У випадку невиплат лізингоотримувачем
платежів строком до 60 днів лізингодавець
може вилучати предмет лізингу або реструкту�
ризовувати виплати з пільговим графіком по�
гашення виплат тіла кредиту і/або продовжен�
ням терміну лізингу. До позитивних тенденцій
в лізингу для АПК регіонів можна віднести зни�
ження на початку 2016 р. авансової частини для
лізингоотримувачів з 40 % до 25 % при фінан�
суванні у гривні.

Але є перспективи зростання лізингового
ринку, оскільки з 2007—2012 рр. лізинг вважав�
ся більш дорогим за банківський кредит, хоча з
2014 р. ця тенденція змінилась. При цьому ос�
новним клієнтом лізингових компаній є
підприємства АПК. Потужними лізинговими
підприємствами з надання сільськогосподарсь�
кої техніки в Україні є "ОТП Лізинг", "Украї�
нський лізинговій фонд", "Порше лізинг Украї�
на", "Авіс" та ін. [4].

Ситуацію на ринку лізингових послуг, у
тому числі щодо інвестиційно�інноваційного
розвитку АПК регіонів, можливо змінити за
рахунок, на наш погляд, прямого фінансуван�
ня лізингових програм АПК з регіональних
бюджетів.

Необхідно засвідчити, що фахівці вважа�
ють — в Україні потенційний попит на лізин�
гові послуги становить за різними підрахун�
ками від 12—50 млрд доларів США [5], що обу�

мовлюється великим зносом та моральним
старінням основних засобів більшості галузей
національної економіки. Однак кризові умо�
ви економічного розвитку України, політичні
та економічні ризики гальмують розвиток
лізингових послуг, у тому числі як одного з
механізмів інвестиційно�інноваційному роз�
витку АПК регіонів.

Світова практика розвитку лізингових
відносин доводить, що лізинг найбільш актив�
но розвивається в умовах економічного зрос�
тання в період активного залучення інвести�
ційних ресурсів у модернізацію основних за�
собів. Враховуючи сучасні кризові умови еко�
номічного розвитку України, технічне відста�
вання виробничо�технічного потенціалу АПК
регіонів, розвиток лізингу в Україні набуває
особливого значення та вимагає підтримки з
боку держави.

На наш погляд, для інвестиційно�іннова�
ційного розвитку АПК регіонів та економічно�
го розвитку країни, зокрема для розвитку
лізингу з боку держави необхідно:

— створити систему податкових пільг на
податок на додану вартість та митні платежі
для лізингодавців, що зробіть лізинг більш
привабливим видом підприємницької діяль�
ності; це прискорить і збільшить інвестування
у виробничо�технічний потенціал АПК ре�
гіонів;

— знизити облікову ставку та обов'язкові
грошові резерви Національного банку Украї�
ни у напряму монетарної політики щодо інвес�
тиційно�інноваційного розвитку АПК регіонів
за рахунок лізингу, що сприятиме зниженню
відсоткової ставки при фінансуванні лізинго�
вих операцій;

— внести зміни у закон України "Про фінан�
совий лізинг" щодо більш детального пояснен�
ня процедури переходу права власності пред�
мету лізингу та випадків повернення його
лізингодавцю;

— розробити та реалізувати Державну про�
граму розвитку лізингу в АПК регіонів.

Зі сторони регіональних органів влади не�
обхідно застосовувати пряме фінансування
лізингових програм у АПК із регіональних бюд�
жетів, що сприятиме відновленню виробничо�
технічного потенціалу АПК регіонів та інвес�
тиційно�інноваційному розвитку АПК у ціло�
му. Регіональні програми розвитку лізингу в
АПК сприятимуть:

— більш повному врахуванню інтересів ре�
гіонів з урахуванням їх специфіки сільськогос�
подарського виробництва;

— зниженню ризиків лізингових угод;
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— врахуванню сезонності виробництва і не�
рівномірного надходження коштів на рахунки
сільгоспвиробників;

— пожвавленню лізингу як різновиду під�
приємницької діяльності, збільшенню збуту
предметів лізингу;

— підвищенню попиту на сільгосптехніку,
у тому числі з боку малих підприємницьких
структур;

— поєднанню інтересів вітчизняних вироб�
ників сільського машинобудування та учас�
ників лізингу;

— стимулюванню ефективного використан�
ня предметів лізингу;

— виконанню договірних відносин між
учасниками лізингу, у тому числі в частині від�
шкодування лізингових платежів;

— залученню до АПК регіонів більш сучас�
ної, якісної та високопродуктивної техніки
тощо.

Для підтримки регіональних програм роз�
витку лізингу в АПК також необхідно створити
дієву систему моніторингу попиту та пропозиції
на лізингові послуги на регіональних рівнях, що
сприятиме відновленню виробничо�технічного
потенціалу АПК регіонів та інвестиційно�інно�
ваційному розвитку АПК в цілому.

ВИСНОВКИ
Використання лізингу як інструменту інно�

ваційно�інвестиційного розвитку АПК регіонів,
а також запропоновані автором заходи для
державних та регіональних органів влади, да�
дуть можливість:

— мобілізувати товарні ресурси і залучити
їх до господарського обігу,

— здійснити придбання продукції машино�
будування за фіксованою ціною, яке особливо
важливо в кризових умовах розвитку економі�
ки, що супроводжується інфляційними проце�
сами,

— оновити виробничо�технічний потенціал
сільськогосподарських підприємств АПК ре�
гіонів, що підвищить їх конкурентоспромож�
ність,

— отримати додаткове джерело ресурсів
для реалізації інвестиційних програм в регіо�
нах,

— придбати сучасну техніку практично для
всіх сільгоспвиробників,

— пожвавити науково�інноваційну діяль�
ність в агропромисловій сфері;

— активізувати підприємницьку діяльність
в АПК регіонів.

Отже, лізинг як форма комерційного товар�
ного кредиту допомагає мобілізувати товарні

ресурси і залучити їх до господарського обігу.
На сьогоднішній день лізинг може стати одним
із інструментів відновлення виробничо�техні�
чного потенціалу АПК регіонів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Статистичний облік екологічних витрат є

індикатором справедливого перерозподілу
природних ресурсів, виявлення проблем еколо�
гічного ризику та контролю негативного впли�
ву на навколишнє середовище. Саме тому еко�
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логічна складова значною мірою впливає на
економічний розвиток країни і суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагомий внесок у вирішення питань щодо

дослідження обліку екологічної діяльності
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займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені:
В. Базилевич, Л. Мельник, С. Макар, В. Глуш�
кова, О.  Веклич та інші. Проте статистичному
узагальненню таких витрат у рамках системи
національних рахунків приділяється не достат�
ньо уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є формування теоре�

тичного підгрунтя до визначення поняття
"екологічні витрати", а також статистичний
аналіз екологічних витрат у розрізі видів еко�
номічної діяльності та деталізація по струк�
турі витрат.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначення поняття "екологічні витрати"

призводить до суперечностей думок багатьох
вчених. На жаль, на теперішній час немає єди�
ного підходу до класифікації та визначення
екологічних витрат.

Відповідно до проведеного дослідження,
можна дійти висновку, що більшість авторів до
складу екологічних витрат відносять витрати
пов'язані з охороною навколишнього середо�
вища та раціональним використанням природ�
них ресурсів з метою забезпечення екологічної
рівноваги. Деякі автори додержуються думки,
що витрати пов'язані з відновленням навколиш�
нього природного середовища не слід включа�
ти до складу екологічних витрат. Отже, понят�
тя "екологічні витрати" є більш ширшим понят�
тям ніж тільки природоохоронні витрати. На
нашу думку, екологічні витрати — це витрати
пов'язані з: використанням, підтримкою при�
родно�ресурсного потенціалу; охороною на�
вколишнього середовища; виявленням негатив�
них екологічних факторів та їх усунення. Еко�
логічні витрати можна розглядати з двох
сторін, по�перше, це витрати, які виникли та
фактично пов'язані з економічною діяльністю,
по�друге, це можуть бути витрати, які виника�

Таблиця 1. Визначення поняття екологічні витрати

Джерело: складено автором на основі: [1; 3; 5].

№ Автор Визначення
1 Економічна енциклопедія - Сукупність витрат і збитків у сфері природокористування; 

- одне з функціональних понять економічної екології, яка науково реалізує 
загальноприйнятий у світовій практиці принцип сталого розвитку економічної та 
екологічної систем 

2 Глушкова В.Г., Макар С.В.  Природоохоронні витрати - фундаментальне поняття економіки 
природокористування. Вони є суспільно необхідними витратами на підтримку якості 
навколишнього середовища, на будь-які форми та види господарської діяльності чи 
загальну підтримку природно-ресурсного потенціалу, у тому числі збереження 
екологічної рівноваги на всіх рівнях - від локального до глобального 

3 Мельник Л.  Природоохоронні витрати - це виражена у вартісній формі сукупність усіх витрат 
підприємства (за винятком екстернальних (зовнішніх) витрат), що забезпечує 
процеси природокористування 

4 Environmental Policy: How 
To Apply Economic 
instrument - OECD 

Екологічні витрати – це витрати пов’язані з фактичним або можливим погіршенням 
природних активів в процесі господарської діяльності 

Таблиця 2.  Витрати на охорону навколишнього природного середовища 2014—2015 рр.

Джерело: розраховано автором на основі даних [6].

 

2014 2015 
Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення усього, 

млн грн. 

у % до 
загального 
обсягу 

усього, 
млн грн. 

у % до 
загального 
обсягу 

Усього 21 925,60 100,00 24591,1 100,00 2 665,50 12,16
у тому числі       
охорона атмосферного повітря і 
проблеми зміни клімату 

3 153,70 14,38 2942,8 11,97 -210,90 -6,69

очищення зворотних вод  6 733,80 30,71 7493,2 30,47 759,40 11,28 
поводження з відходами  6 201,00 28,28 7539,4 30,66 1 338,40 21,58
захист і реабілітація грунту, підземних 
і поверхневих вод  

1324,6 6,04 1540,9 6,27 216,30 16,33

зниження шумового і вібраційного 
впливу (за винятком заходів для 
охорони праці) 

13,1 0,06 108,4 0,44 95,30 727,48

збереження біорізноманіття і 
середовища існування 

370 1,69 400,7 1,63 30,70 8,30 

радіаційна безпека 3866,6 17,64 4293,7 17,46 27,10 11,05
науково-дослідні роботи 
природоохоронного спрямування 

59,1 0,27 48,8 0,20 10,30 -17,43

інші напрями природоохоронної 
діяльності 

203,7 0,93 223,2 0,91 19,50 9,57
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ють незалежно від економічної діяльності.
Відповідно до даних Державного комітету ста�
тистики, значна частина коштів витрачається на
екологічні заходи.

Таким чином, витрати на охорону навко�
лишнього середовища за 2015 рік збільшилися
порівняно з 2014 роком. Протягом 2015 року на
охорону навколишнього середовища було ви�
трачено 24591,1 млн грн. що на 2 665,5 млн грн.
порівняно з 2014 роком. Збільшилися витрати
у 2015 році на очищення зворотних вод — 759,40
млн грн., поводження з відходами — 1338,40
млн грн., захист і реабілітація грунту, підзем�
них і поверхневих вод — 216,30 млн грн., зни�
ження шумового і вібраційного впливу (за ви�
нятком заходів для охорони праці) — 95,30 млн
грн., збереження біорізноманіття і середовища
існування — 30,70 млн грн., радіаційна безпека
— 427,10 млн грн., та на інші напрями природо�
охоронної діяльності — 19,50 млн грн. Також
слід відмітити що зменшилися витрати на охо�
рону атмосферного повітря та на науково�
дослідні роботи природоохоронного спряму�

вання на 210,90 млн грн. і 10,30 млн грн. відпо�
відно.

Згідно з міжнародними стандартами, витра�
тами на охорону навколишнього середовища є всі
витрати котрі спрямовані на запобігання, скоро�
чення чи ліквідацію забруднення [7]. Виокремлю�
ють капітальні інвестиції та поточні витрати на
охорону навколишнього середовища. Капітальні
інвестиції — це витрати які понесені з метою охо�
рони навколишнього природного середовища (всі
витрати звітного року на обладнання, технічне
оснащення, будівництво природоохоронного
призначення). Поточні витрати, їх ще називають
експлуатаційними — це ті витрати, які здійсню�
ються на підтримку (утримання та експлуатацію)
об'єкта основних засобів природоохоронного
призначення в робочому стані, що входять до
складу витрат поточного періоду).

Слід зазначити, що наведені дані в таблиці
3 без урахування тимчасово окупованої тери�
торії Автономної Республіки Крим, м. Севас�
тополя та частини зони проведення антитеро�
ристичної операції.

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Капітальні 
інвестиції 2586,7 5975,7 6324,3 6015,7 7959,9 7675,6 
Поточні 
витрати 10116,8 11720 13512,4 13966,2 13965,7 16915,5 

Таблиця 4. Капітальні інвестиції та поточні витрати
на охорону навколишнього середовища

(млн грн., у фактичних цінах)

Джерело: складено автором на основі даних [6].

Таблиця 3. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного
середовища за видами економічної діяльності

Джерело: складено автором на основі даних [6].

Види економічної діяльності 
Код за 
КВЕД-
2010 

Капітальні інвестиції Поточні витрати

млн грн. 
у % до

загального 
обсягу 

млн грн. 
у % до

загального 
обсягу 

Сільське, лісове та рибне господарство A 22,4 0,3 326,1 1,9 
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 544,0 7,1 4678,1 27,7 
Переробна промисловість C 1730,9 22,5 4425,1 26,2 
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 4433,7 57,8 989,8 5,8 

Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами E 502,9 6,5 4313,5 25,5 

Будівництво F − − 10,0 0,1 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 4,7 0,1 1220,8 7,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність H 59,5 0,8 250,7 1,5 

Операції з нерухомим майном L 0,4 0,0 34,1 0,2 
Професійна, наукова та технічна діяльність М 35,7 0,5 102,8 0,6 
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування N 2,6 0,0 263,3 1,6 

Державне управління й оборона; обов'язкове 
соціальне страхування О 320,9 4,2 137,5 0,8 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 1,1 0,0 5,6 0,0 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 16,3 0,2 134,4 0,8 
Інші види економічної діяльності I+J+K+P+S 0,5 − 23,7 0,1 
Усього 7675,6 100,0 16915,5 100,0 
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Таким чином, за період з 2010—2015 рр. спо�
стерігається збільшення екологічних витрат у
вигляді поточних витрат і незначні коливання
капітальних інвестицій. Це пояснюється тим,
що капітальні інвестиції є більш затратними для
організацій, діяльність яких призводить до за�
бруднення навколишнього середовища. Безу�
мовно капітальні інвестиції є більш ефективні�
шими порівняно з поточними витратами.

ВИСНОВКИ
Отже екологічні витрати є індикатором раці�

ональності господарювання, перерозподілу при�
родних ресурсів, виявлення проблем екологічно�
го ризику, контролю негативного впливу на на�
вколишнє середовище. Саме тому вони значною
мірою впливають на розвиток економіки. Врахо�
вуючи це, перспективним напрямом є статистич�
ний облік екологічних витрат спрямований на
формування еколого�орієнтованої економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільськогосподарське виробництво є

складним, багатогранним видом діяльності су�
б'єктів господарювання. До особливостей
сільського господарства відносять високий
рівень концентрації і спеціалізації виробничих
процесів, необхідність використання високо�
технологічних та вузько спеціалізованих за�
собів виробництва, багатостадійність техноло�
гічних процесів, різноманітність використання
продукції сільськогосподарського виробницт�
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СУТНІСТЬ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
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NATURE OF PURVEYING ACTIVITY IN THE AGRICULTURE AS AN OBJECT
OF MANAGEMENT

У статті досліджено сутність заготівлі як об'єкта управління. В основу дослідження покладено загальнонаукові
методичні прийоми пізнання дійсності: методи індукції та дедукції, методи теоретичного узагальнення і порівняння,
аналізу і синтезу, методи причинно9наслідкового зв'язку, групування. На основі систематизації наукових підходів до
трактування сутності поняття "заготівля" визначено взаємозв'язок між закупівельною та заготівельною діяльністю в
сільському господарстві. Розкрито основні складові заготівельної діяльності в контексті спеціалізації та кооперації.
Зіставлення завдань, які вирішуються в процесі заготівлі, дозволили визначити характерні риси заготівельної діяль9
ності як економічного виду підприємницької діяльності, складової структури підприємства та об'єкта кооперації.

Nature of purvey as an object of management is under the investigation in the article. In the basis of the research
there are following general scientific methods of perception of reality: inductive and deductive methods, methods of
theoretical generalization and comparison, methods of analysis and synthesis, causal method, method of grouping. On
the basis of scientific regimentation to the treatment of the content of the notion "purvey" the correlation between
purchasing and purveying activity in the context of specialization and cooperation were uncovered. The comparison of
tasks which were being solved in the process of purvey allow to determine characteristics of purveying activity as economic
type of entrepreneur activity, component structure of enterprise and the object of cooperation.

Ключові слова: заготівля, закупівля, заготівельна діяльність, управління заготівельною
діяльністю, завдання заготівельної діяльності.
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ва та її перетворення з одного виду в інший,
наявність ризиків пов'язаних із кліматичними
змінами.

До характерних особливостей ефективно�
го функціонування аграрних підприємств необ�
хідно віднести різноманітність організаційно�
правових форм господарювання — починаючи
від одноосібного фермерського господарства
завершуючи агрохолдингами з повним циклом
переробки та налагодженою мережею реалі�
зації готової продукції. При цьому масштаб
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виробництва відіграє ключову роль у форму�
ванні собівартості продукції сільськогоспо�
дарського виробництва, зокрема на стадії за�
готівлі.

У контексті означеного, постає питання
ефективності процесу заготівлі та виробницт�
ва сільськогосподарської продукції, доступу до
засобів виробництва, визначення результатів
діяльності та вивчення питання щодо коопе�
рації відносно окремих її складових (забезпе�
чення нафтопродуктами, засобами для консер�
вації кормів тощо).

Прагнення кожного суб'єкта господарю�
вання до мінімізації витрат є закономірним.
Зниження непродуктивних витрат потребує
визначення місця їх виникнення та природу
походження. Саме тому дослідження сутності
заготівельної діяльності як об'єкта управління
дозволить виділити місце заготівельної діяль�
ності в господарському процесі та сприятиме
вибору ефективних інструментів управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями окремих питань заготівель�
ної діяльності займались такі вітчизняні та
закордонні вчені, як М. Аганін, М. Атаманчук,
О. Березін, М. Бандман, Н. Бутенко, М. Диндин,
О. Масленніков, Н. Писаренко [1—6], та ін.
Особливої уваги заслуговують результати дос�
лідження заготівельної діяльності споживчої
кооперації В. Бондаренко, О. Морчишинець [7;
8]. Особливостям заготівельної логістики при�
святили свої роботи М. Замланова, А. Кальчен�
ко [9].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності заготі�

вельної діяльності як об'єкта управління вихо�
дячи з дефініції поняття "заготівля", складових
заготівельної діяльності та завдань, які вона ви�
рішує в сільському господарстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Заготівельна діяльність притаманна різним
галузям економіки — заготівля вторинної си�
ровини (металобрухт, макулатура) для забез�
печення потреб переробної галузі, заготівля де�
ревини, але найбільше значення вона має для
сільськогосподарського виробництва.

Заготівельна діяльність у сільськогосподар�
ських підприємствах включає:

— придбання, зберігання, забезпечення ви�
робництва сировинними ресурсами, допоміж�
ними матеріалами та виробничим устаткуван�

ням, запасними частинами та матеріалами для
утримання і ремонту устаткування;

— маркетингову діяльність, пов'язану із
процесами заготівлі та постачання.

Процес заготівельної діяльності є першим
етапом виробництва, від стану якого залежить
виробнича, фінансова, збутова та організацій�
на діяльність підприємства. Як окремі системи
у цьому процесі діють ресурси: матеріальні (си�
ровина, матеріали, капітал) і людські (праця і
підприємницька здатність). Таким чином, заго�
тівля забезпечує господарський оборот про�
дукції сільськогосподарського виробництва.

Р. Марцелюк зауважив, для ефективного
управління необхідна інформація щодо мате�
ріальних, енергетичних і людських ресурсів;
тривалість виробничого циклу при переробці
певних видів сільськогосподарської продукції;
обсягів незавершеного виробництва; наявності
на складах залишків готової продукції тощо
[10].

Матеріальні ресурси є обмеженими і, відпо�
відно, вступають у суперечності з безмежними
потребами, що створює основу економіки та
зумовлює потребу в управлінні.

Завданнями управління заготівлі як складо�
вої господарської діяльності сільськогоспо�
дарського підприємства є:

— вибір процедури управління матеріальни�
ми запасами;

— методи оцінювання розходу і запасів ма�
теріалів;

— збір інформації щодо показників витрат,
пов'язаних із запасами;

— облік витрат на запаси;
— процедури контролю за використанням

матеріалів у виробництві;
— розроблення концепцій управління заго�

тівельною діяльністю [11].
Заготівлі відносяться до сфери обміну та

частково до сфери розподілення, поєднуючи
процеси виробництва та споживання. Також
цим визначається їх місце та значення у вироб�
ництві суспільного продукту. Обіг товарів яв�
ляє собою обмін, а заготівля є складовою об�
міну, або самою формою товарного обміну [12,
с. 5]. Відповідно до цього, до заготівельної
діяльності включають такий перелік процесів:

— постачання (дослідження ринку закупі�
вель, укладання договорів, приймання сирови�
ни і матеріалів та підготовка їх до виробничого
споживання тощо); розподіл (пошук спожи�
вачів та одержання замовлень, планування ка�
налів розподілу тощо);

— транспортування (вантажно�розванта�
жувальні роботи, забезпечення паливом та
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електроенергією, оплата митних тарифів, по�
датків та зборів, амортизація транспортних
засобів, їх технічне обслуговування та поточ�
ний ремонт, страхування вантажу, вартість
транспортування продукції сторонніми орга�
нізаціями, утримання водіїв тощо);

— утримання складів і зберігання запасів
(заготівля запасів, пакування запасів, забезпе�
чення складськими приміщеннями, амортизація
складських будівель та устаткування, утриман�
ня складського персоналу тощо) [13].

До вказаного переліку деякі автори дода�
ють такі процеси:

— власна заготівля сировини і матеріалів;
— організація зберігання, сортування та

контролю якості сировини і матеріалів [14].
Заготівельна діяльність достатньо грунтов�

но досліджена з позиції споживчої кооперації,
проте досить часто її ототожнюють з закупів�
лями. Це обумовлює необхідність поглиблен�
ня теоретичних досліджень у цьому напрямі. В
таблиці 1 наведено основні визначення, що
ідентифікують сутність понять "заготівлі" та
"закупівлі".

Як бачимо, заготівля та закупівля не є то�
тожними поняттями. На нашу думку, найбільш
вдалим визначення представлено Кругляко�
вою В.Г. Щодо означення поняття "закупівля",
то варто виділити визначення Ястремської О.М.
та Письмак В.О., за якими це процес переходу
права власності на товарно�матеріальні цін�
ності.

В. Бондаренко, досліджуючи праці Боби�
льова С.Н. та Ходжаєва А.С., справедливо зау�

важила, що тлумачення суті заготівель містить�
ся в працях, які були написанні в епоху безроз�
дільного планування економіки. Так, у першій
половині 50�х р. домінувала концепція, згідно
з якою необхідність товарного виробництва
при соціалізмі пояснювалася лише двома фор�
мами соціалістичної власності. Зі сфери загот�
івель повністю вилучалась продукція, яка була
закуплена в приватних підсобних господар�
ствах. Саме в цей час був уведений термін "зда�
ча продукції колгоспам", який показував від�
мінності нетоварних відносин колгоспів з дер�
жавою [7, с. 50].

Відповідно до схваленої Кабінетом мініст�
рів України концепцією розвитку сільських
територій, одним із шляхів розв'язання про�
блеми, що виникла в сільському господарстві,
є надання підтримки для розвитку сільсько�
господарської обслуговуючої кооперації
шляхом стимулювання створення заготівель�
но�збутової інфраструктури на засадах коо�
перації.

Слід зауважити, що в деяких працях сучас�
них вчених�кооператорів акцент робиться на
утворенні обслуговуючих сільськогосподарсь�
ких кооперативів з перенесенням їх особливо�
стей функціонування із досвіду країн Західної
Європи та Північної Америки, який базується
на діяльності фермерських господарств як ос�
новного сільськогосподарського товаровироб�
ника [20; 21]. З цим важко погодитися, оскіль�
ки в Україні немає сформованого селянина�
фермера на кшталт європейського або амери�
канського так, як цей процес вимагає зміни сві�

Таблиця 1. Дефініція поняття "заготівлі" та "закупівлі"

Визначення терміну 
«заготівля» Джерело інформації Визначення терміну

«закупівля» Джерело інформації 

Заготівлі – закупівля державними 
організаціями та споживчою кооперацією 
сільськогосподарських продуктів і сировини 
безпосередньо у виробників – колгоспів, а 
також окремих громадян, для задоволення 
потреб народного господарства в сировині та 
продукції 

Бланк Г.Я. [15] Закупівлі як економічна категорія 
представляють собою форму 
організованого товарного обміну 
сільськогосподарською 
продукцією між сільським 
господарством та іншими 
галузями споживчої кооперації 

Диндин М.Л. [ 6]

Заготівлі – досить широке та загальне 
поняття, що є однією з конкретних форм 

Писаренко Н.П. [2] Закупівля – це процес прийняття 
рішення, наслідком якого стає 
договірне зобов’язання  

Ястремська О.М., 
Письмак В.О. [17] 

Заготівлі – це весь комплекс заготівельних 
відносин закупівлі сільськогосподарської 
продукції її зберігання, переробка, подальша 
реалізація, тобто вся діяльність заготівельних 
підприємств 

Круглякова Г.В. [16] Закупівлі – це процес придбання 
товарів замовником: визначення 
потреби, пошук і вибір 
постачальника, підписання 
контракту, доставка товару. 
Закупівлі є складовою частиною 
роцесу логістики 

Вікіпедія [18] 

Заготівлі – окрема сфера діяльності 
споживчої кооперації, яка виступає 
компонентом заготівельно-переробного 
комплексу і відіграє доповнюючу роль у 
реалізації інтересів кооперативної торгівлі, 
переробних підприємств та пайовиків 

Бондаренко В.М. [7] Закупівля – основна форма 
залучення товарної продукції 
сільськогосподарських виробників 
з допомогою державних та інших 
інститутів для її переробки та 
реалізації на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, створення 
страхових і резервних фондів 
продовольства  

Мочерний С.В. [19]
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домості селян та їх освітнього рівня, однак
ефективність діяльності таких господарств є
беззаперечною. Натомість, у нашій державі
існували інші організації, які, фактично, вико�
нували ті ж функції, що ї сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи, хоча пріоритети їх
діяльності дещо відрізнялися.

Інші ж, вітчизняні вченні, вважають за до�
цільне зосередитися на розвитку сільськогос�
подарських виробничих кооперативів, які ма�
ють спільні риси із колективними сільськогос�
подарськими підприємствами. Особливістю
таких господарств є механізм їх функціону�
вання, який базується на принципах коопе�
рації, але пріоритетним напрямом їх діяль�
ності є концентрація зусиль по виробництву
продукції [22; 23]. Слід відмітити, що такий
підхід дає можливість зберегти і примножити
майно суб'єктів господарювання та з часом ви�
явити і надати можливість самореалізації
підприємливим селянам. Розглядаючи особли�
вості функціонування організацій, які повинні
обслуговувати сільськогосподарських товаро�
виробників, слід зауважити, що напрями їх
діяльності залежно від економічних умов оз�

начені по різному. Для України першочерго�
вими завданнями, які повинна вирішити коо�
перація, є саме ті, які вже мали базу для вирі�
шення після здобуття Україною незалежності
таблиці 2.

ВИСНОВОК
На основі вивчення пріоритетності зав�

дань, що вирішуються в сфері заготівлі мож�
на стверджувати, що заготівельна діяльність
не може бути повністю виключена з госпо�
дарського обороту підприємства, оскільки
такі завдання, як вибір процедури управлін�
ня матеріальними запасами, методи оціню�
вання наявності та витрат матеріалів, облік
витрат на запаси повинні бути у виключній
компетенції товаровиробника сільськогоспо�
дарської продукції.

Однак вирішення значної кількості зав�
дань заготівельної діяльності доцільно деле�
гувати обслуговуючим кооперативам, що
призведе до підвищення спеціалізації сільгос�
пвиробників та мінімізації витрат на заготів�
лю та зберігання товарно�матеріальних цін�
ностей.

Таблиця 2. Пріоритетність завдань заготівельної діяльності, що забезпечують ефективність
діяльності сільськогосподарських товаровиробників у розрізі рівнів їх спеціалізації

Джерело: розроблено автором на основі джерел: [11; 20; 21; 22; 23].

Суть завдань в управлінні аграрним підприємством 

Пріоритет у розрізі рівнів 
спеціалізації 

Обслуговуюча 
кооперація 

Сільсько-
господарський 
товаровиробник 

1 2 3 
Розвиток спеціалізації та агропромислової інтеграції, яка повинна збільшити величину валової і 
товарної продукції сільського господарства Високий Низький 

Зниження собівартості продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, загальне 
підвищення ефективності виробництва Високий Високий 

Доведення рівня концентрації до оптимальної величини, що дасть можливість досягнути найбільш 
раціонального використання землі, виробничих засобів та трудових ресурсів Високий Середній 

Підвищення ефективності капітальних вкладень для переводу рослинництва і тваринництва на 
промислову основу Високий Середній 

Об’єднання зусиль сільськогосподарських товаровиробників для протистояння посередницьким 
структурам, що дозволить отримати прибуток від усіх стадій проходження виготовленої продукції Високий Низький 

Надати стабільний доступ товаровиробникам до матеріально-технічного постачання за цінами 
нижчими від цін посередників Високий Високий 

Створити переваги великомасштабного бізнесу, що дає можливість залучити до господарської 
діяльності більш ефективну великогабаритну техніку, використати більші за об’ємами площі сховищ 
та складів, при одночасному зменшенні витрат на одиницю готової продукції, а також залучити 
висококваліфікований управлінський персонал 

Високий Низький 

Забезпечення можливостей виходу на ринки збуту продукції, в тому числі на міжнародні, 
використовуючи при цьому власні, контрольовані виробниками, канали збуту Високий - 

Поділ та мінімізація ризиків, що досягається шляхом формування великих партій товарів, де 
індивідуальна частка продукції суттєво не впливає на маневреність ресурсів Високий Низький 

Відновлення зруйнованих господарських взаємозв’язків між сільським господарством та переробною 
промисловістю, що можливо досягти шляхом створення нових та реорганізації існуючих переробних 
підприємств за рахунок спільних зусиль сільгоспвиробників 

Високий Низький 

Згладжування сезонності виробництва різних видів сільськогосподарської продукції Високий Середній
Вибір процедури управління матеріальними запасами Низький Високий 
Методи оцінювання наявності та витрат матеріалів Низький Високий
Збір інформації щодо показників витрат, пов’язаних із запасами Високий Високий
Облік витрат на запаси Середній Високий 
Процедури контролю за використанням матеріалів у виробництві Низький Високий
Розроблення концепцій управління заготівельною діяльністю Високий Високий
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