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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

В якості пріоритетного завдання проведення у
сільському господарстві України глибинних соц,
іально,економічних трансформацій визначалося
виведення аграрної виробничо,господарської
діяльності на відповідний сучасним світовим стан,
дартам рівень, що забезпечує населенню держави
продовольчу безпеку і гідне життя. Необхідність

УДК 314.6: 330.59
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ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ І СУКУПНИХ

РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
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the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

THE CREATION OF INCOME AND TOTAL RESOURCES OF UKRAINIAN RURAL
HOUSEHOLDS: TRENDS AND PROBLEMS

Стаття присвячена теоретичним і прикладним аспектам формування грошових і сукупних доходів сільських до0
могосподарств України. Зроблено висновок про те, що постійне зростання і абсолютне домінування грошових до0
ходів по відношенню до негрошових доходів у сукупних ресурсах сільських домогосподарств свідчить про стійке
посиленні ринкових механізмів у системі сучасних економічних відносин у сільській місцевості.

Обгрунтовано, що в структурі сукупних ресурсів сільських домогосподарств в абсолютних і відносних величи0
нах має місце збільшення доходів від підприємницької діяльності, самостійної зайнятості, продажу сільськогоспо0
дарської продукції. Поєднання цих процесів з підвищенням питомої ваги доходів від власності у сукупних ресурсах
свідчить про формування позитивних трендів щодо підвищення підприємницької активності сільських домогоспо0
дарств, а також нарощування ними доходів від власності.

The article is devoted to the theoretical and practical aspects of formation of cash and total income of Ukrainian
rural households. It is concluded that the constant growth and the absolute dominance of money incomes in relation to
non0monetary income in total resources of rural households indicates about a steady strengthening of market mechanisms
in the system of modern economic relations in rural areas.

It is proved that in the structure of total resources of rural households in absolute and relative terms is an increase of
income from entrepreneurial activity, self0employment, sales of agricultural products. The combination of these processes
with increase in the share of income from property in total resources indicates about the formation of positive trends
towards increasing business activity of rural households and increasing their income from property.

Ключові слова: сільські домогосподарства, грошові доходи, сукупні ресурси домогоспо8
дарств.

Key words: farm households, cash income, total household resources.

отримання довгоочікуваної соціально,економіч,
ної віддачі від аграрної реформи, підвищення доб,
робуту сільського населення, подолання в
сільській місцевості негативних соціально,демог,
рафічних процесів, нарощування ресурсного та ек,
спортного потенціалу однієї з найважливіших га,
лузей господарського комплексу України зумов,
люють актуальність науково прикладного дослі,
дження стану та тенденцій, що склалися у сфері
формування грошових і сукупних доходів
сільських домогосподарств країни.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Науковці економісти Біттер О.А., Голій Н.П.,

Дієсперов В. С., Крупін В. Є., Купалова Г.І., Мак,
сименко А. О., Орлатий М.К., Прокопа І.В. та інші
дослідники в своїх працях значну увагу приділя,
ють проблемі соціально,економічного розвитку
сільських домогосподарств. Так, Голій Н.П. вив,
чає основні джерела формування доходів та на,
прями їх використання сільським населенням Ук,
раїни. При цьому визначається вплив структурних
зрушень в доходах та витратах домогосподарств
на якість життя сільських мешканців, пропонують,
ся організаційно,економічні заходи щодо підви,
щення рівня соціальних стандартів на селі [1, с.
115—123]. Глибокий аналіз виробничої діяльності
сільських домогосподарств в контексті трудо,
місткості виробничих процесів та продуктивності
праці проводить Дієсперов В. С. Автором обгрун,
товується доцільність галузевого розмежування
сільськогосподарського виробництва підприємств
і домогосподарств, перспективність зосереджен,
ня трудомістких видів діяльності в господарствах
населення [2, с. 70—78]. Регіональні аспекти фор,
мування доходів і витрат сільського населення дос,
ліджують Крупін В.Є. та Максименко А.О., якими
на основі порівняльного аналізу економічних
районів України виділено регіональні відмінності
в рівні сукупних ресурсів домогосподарств
сільських територій [3, с. 70—78].

Вивчення названих та інших праць вітчизняних
фахівців свідчить про наявність відповідної нау,
ково,теоретичної бази та прикладних рекомен,
дацій щодо джерел формування та підвищення
рівня доходів сільських домогосподарств. Разом з
тим, дискусійний характер окремих положень, а
також особливості сучасного стану та динаміки
тенденцій в обсягах та структурі грошових доходів
і сукупних ресурсів сільських домогосподарств
потребують узагальнення та подальшого дослід,
ження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є вивчення тенденцій рівня та
структурних зрушень складу сукупних доходів
сільських домогосподарств як важливого показ,
ника соціально,економічної результативності су,
часних аграрних перетворень України.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Соціально,економічний фундамент аграрного
сектора України формують сільські домогоспо,
дарства. З їх безпосередньою участю здійснюється
виробництво абсолютної більшості сільськогоспо,
дарської продукції, надаються різноманітні послу,
ги, у тому числі унікального рекреаційно,оздоров,
чого характеру. Ними поставляються на ринки
товари, покликані задовольняти потреби як масо,
вого споживчого попиту (продукти харчування,
ремісничі вироби, ремонт та ін.), так і виробничо,

го призначення. Сільськими домогосподарствами
накопичуються необхідні для розширеного відтво,
рення ресурси сировинного, трудового, земельно,
го, інвестиційного, інноваційного плану. З іншого
боку, сільські домогосподарства виступають в
якості надзвичайно впливового споживача, який
купує й у значних масштабах використовує необ,
хідний для людської життєдіяльності широкий
спектр різнопланових товарів і послуг. Ідентифі,
куючи ментальність української нації, сільські до,
могосподарства є також її невичерпним джерелом
духовного і культурного багатства.

Оскільки сільське домогосподарство виступає
як суб'єкт соціально,економічної діяльності та
об'єкт наукового дослідження, то найбільш прий,
нятним варіантом визначення його сутності і най,
важливіших властивостей слід визнати трактуван,
ня, яке відображається у законодавстві країни. У
переліку нормативно,правових актів пріоритет
при визначенні терміна "домогосподарство" абсо,
лютно справедливо повинен належати Закону Ук,
раїни "Про Всеукраїнський перепис населення",
який визначає правові, економічні та організаційні
основи підготовки і проведення Всеукраїнського
перепису населення, а також обробки, узагальнен,
ня, поширення та використання його результатів.
Згідно із Законом України "Про Всеукраїнський
перепис населення", термін "домогосподарство"
визначається як сукупність осіб, які спільно про,
живають в одному житловому приміщенні або його
частині, забезпечують себе всім необхідним для
життя, ведуть спільне господарство, повністю або
частково об'єднують та витрачають кошти. Ці осо,
би можуть перебувати в родинних стосунках або
стосунках свояків, не перебувати у будь,яких з цих
відносин, або бути і в тих, і в інших відносинах. До,
могосподарство може складатися також з однієї
особи [4]. Виходячи з наведеного визначення, по,
няття "сільське домогосподарство" правомірно
розглядати з позицій тих же властивостей і харак,
теристик, притаманних вказаному домогосподар,
ству, роблячи при цьому уточнення, що ці особи
проживають у сільській місцевості.

Додатковим аргументом на користь викорис,
тання даного в цьому законі визначення сільсько,
го домогосподарства служить те, що перепис на,
селення відображає періодичне суцільне держав,
не статистичне спостереження, що включає в себе
збір демографічних та соціально,економічних да,
них, які на встановлену дату характеризують чи,
сельність і склад населення країни. Метою прове,
дення перепису населення є отримання достовір,
них, об'єктивних та цілісних даних щодо різнома,
нітних його характеристик у країні в цілому і з
кожної її адміністративно,територіальній одиниці
окремо для інформаційного забезпечення управ,
ління та прогнозування соціально,економічного
розвитку, а також для розробки і реалізації ви,
важеної державної політики з питань народона,
селення [4]. На досягнення поставленої мети сто,
совно до сільського сегменту спрямована науко,
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во,дослідна діяльність аграрної економічної науки
в цілому, в тому числі даного дослідження.

Згідно з офіційними статистичними даними, в
2014 року в Україні нараховувалось 14455,5 тис.
домогосподарств, у складі яких 33,2% або понад
4798,8 тисяч належать до сільських. За період
2010—2014 років спостерігається значне (463,5
тис.) скорочення чисельності сільських домогос,
подарств. Для коректного порівняння варто виді,
ляти 2010—2012 роки, протягом яких кількість
сільських домогосподарств зменшилася на 46,2
тис. одиниць і період з 2013 року, з якого у стати,
стичному збірнику "Доходи і ресурси домогоспо,
дарств України" дані наведені без врахування тим,
часово окупованої території АРК Крим, а з 2014
року і без зони проведення антитерористичної
операції. В цілому дослідження показують, що в
Україні сформувався стійкий тренд скорочення
кількості сільських домогосподарств як в абсолют,
них, так і у відносних величинах. Подолання цьо,
го негативного для сільського населення і суспіль,
ства в цілому соціально,економічного процесу пе,
редбачає поглиблене вивчення стану і структур,
них зрушень, що відбуваються у сфері грошових

доходів і сукупних ресурсів сільських домогоспо,
дарств, досить повну та об'єктивну картину яких
показує офіційна статистика [5]. Її цифрові мате,
ріали в динаміці за останні п'ять років представ,
лені в таблиці 1.

Дослідження показують, що сукупні ресурси
сільських домогосподарств включають всі види
грошових і натуральних доходів, а також всі види
соціальної допомоги.

Грошові доходи сільських домогосподарств
включають оплату праці, доходи від підприємниць,
кої діяльності та самостійної зайнятості, надход,
ження від продажу сільськогосподарської про,
дукції, доходи від продажу особистого і домаш,
нього майна, від продажу нерухомості, пенсії, сти,
пендії, аліменти, грошову допомогу від родичів та
інших осіб. У цьому ж переліку знаходяться ком,
пенсаційні виплати, представлені готівкою, у тому
числі: за невикористане право на санаторно,ку,
рортне лікування, за пільговий проїзд окремих ка,
тегорій громадян, допомога по безробіттю, допо,
мога малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей,
субсидії і пільги, надані на оплату житлово,кому,
нальних послуг, електроенергії, палива та інші.

Доходи і ресурси Роки 2014 р. 
у % до 
2010 р. 2010 2011 2012 2013 2014 

Оплата роботи 1011,9 1195,0 1433,5 1510,2 1535,2 151,7 
Доходи від підприємницької 
діяльності і самозайнятості 149,8 135,7 119,5 126,2 225,9 150,8 

Доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції 343,5 356,8 342,3 368,9 410,5 119,5 

Доходи від продажу особистого та 
домашнього майна 3,5 1,4 2,8 1,0 1,6 45,4 

Доходи від продажу нерухомості 0,2 10,7 2,2 2,4 0,2 100,0 
Доходи від власності 47,9 66,3 78,9 90,8 101,0 210,8 
Пенсії 782,7 842,6 958,9 1039,0 1091,9 139,5 
Стипендії 12,5 15,4 15,5 15,4 17,1 136,7 
Допомоги, пільги, субсидії і 
компенсаційні виплати, надані 
готівкою 

109,2 114,4 137,2 166,3 160,4 146,9 

Грошова допомога від родичів та 
інших осіб 116,6 136,0 132,7 125,6 173,1 148,4 

Аліменти 3,5 5,6 5,2 7,6 5,7 162,3 
Інші грошові доходи 26,2 32,9 41,5 37,7 67,8 258,7 
Грошові доходи 2607,4 2912,5 3270,1 3487,6 3788,5 145,3 
Вартість спожитої продукції, 
отриманої з особистого підсобного 
господарства, самозаготівель 

406,9 431,9 368,4 430,9 492,0 120,9 

Безготівкові пільги та субсидії 20,8 22,5 24,9 24,2 22,2 106,9 
Грошова оцінка допомоги 
продовольчими товарами від 
родичів та інших осіб 

51,9 57,5 55,9 61,3 64,6 124,4 

Не грошові доходи 479,5 512,0 449,2 516,4 578,8 120,7 
Усього загальних доходів 3086,9 3424,5 3719,2 4004,1 4367,3 141,5 
Використання заощаджень, 
позики, повернуті борги 77,8 97,6 104,1 106,6 85,9 

110,4 
Усього сукупних ресурсів 3164,6 3522,1 3823,3 4114,1 4455,0 140,8 

Таблиця 1. Динаміка грошових доходів і сукупних ресурсів сільських домогосподарств
України, грн. (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Джерело: розраховано за: [5].
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Аналіз наведених цифрових матеріалів пока,
зує, що в 2014 р. в середньому на місяць у розра,
хунку на одне сільське домогосподарство прихо,
дилося 4455,0 гривень (грн.) сукупних ресурсів. З
них абсолютна більшість — 3788,5 грн. становили
грошові доходи, питома вага яких від усіх сукуп,
них доходів — 85,03%. На частку не грошових до,
ходів досліджуваних домогосподарств припадало
всього 578,8 грн., або 13,0 % від їх загальної вар,
тості (табл. 2).

Слід вказати на те, що вартість сукупних ре,
сурсів сільських домогосподарств стійко зростає.
Так, у 2014 р. по відношенню до 2010 року сукупні
ресурси в середньому за місяць у розрахунку на
одне сільське домогосподарство збільшилися на
1290,4 грн., або на 40,8%. Проте надходження від
грошових і не грошових джерел, які формують за,
гальну вартість сукупних ресурсів, мають різні
темпи приросту. Якщо грошові доходи за дослід,
жуваний період збільшилися на 45,3 відсотки (на
1181,1 грн.), то не грошові доходи — лише 20,7
відсотків (на 99,3 грн.).

Грошові надходження сільських домогоспо,
дарств від різних джерел мають різні тренди. По,
зитивні з них формуються оплатою праці, дохо,

дами від підприємницької діяльності і самозайня,
тості, доходами від продажу сільськогосподарсь,
кої продукції, пенсіями, стипендіями, аліментами,
доходами від власності.

Негативні тренди надходжень у сукупні ресур,
си домогосподарств мають доходи від продажу
особистого та домашнього майна.

Як показують дослідження, різні джерела фор,
мування сукупних ресурсів мають для сільських
домогосподарств різне значення. За рівнем значу,
щості у структурі сукупних ресурсів виділяються
такі статті надходжень, як оплата праці та пенсії,
питома вага яких дозволяє віднести їх до числа
основних джерел доходів. Так, в 2014 р. в розра,
хунку на одне сільське домогосподарство в серед,
ньому за місяць максимальні грошові надходжен,
ня мали місце від оплати праці — 1535,2 грн., що
становило 34,5% від усіх сукупних ресурсів дослі,
джуваних домогосподарств. При цьому значення
заробітної плати, премій, інших винагород, виплат
та допомоги, отриманих за основними і додатко,
вими місцями роботи як у грошовій, так і в нату,
ральній формах оплати (за винятком податку на
доходи фізичних осіб та інших утримань відповід,
но до чинного законодавства), в цілому, а також в

Доходи і ресурси Роки 2014 р. 
+/- 

2010 р. 2010 2011 2012 2013 2014 
Оплата роботи 32 34 37,4 36,7 34,5 3,5 
Доходи від підприємницької діяльності і 
самозайнятості 4,8 3,9 3,1 3,1 5,1 0,3 

Доходи від продажу сільськогосподарської 
продукції 10,9 10,1 8,9 9,0 9,2 -1,7 

Доходи від продажу особистого та домашнього 
майна 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 

Доходи від продажу нерухомості 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 
Доходи від власності 1,5 1,9 2,1 2,2 2,3 0,8 
Пенсії 24,7 23,9 25,1 25,3 24,5 -0,2 
Стипендії 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 
Допомоги, пільги, субсидії і компенсаційні 
виплати, надані готівкою 3,4 3,2 3,6 4,0 3,6 0,2 

Грошова допомога від родичів та інших осіб 3,7 3,9 3,5 3,1 3,9 0,2 
Аліменти 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 
Інші грошові доходи 0,8 0,9 1,1 0,9 1,5 0,7 
Грошові доходи 82,4 82,7 85,5 84,8 85,0 2,6 
Вартість спожитої продукції, отриманої з 
особистого підсобного господарства, 
самозаготівель 

12,9 12,2 9,6 10,5 11,0 1,9 

Безготівкові пільги та субсидії 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,1 
Грошова оцінка допомоги продовольчими 
товарами від родичів та інших осіб 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 -0,2 

Не грошові доходи 15,1 14,5 11,8 12,6 13,0 -2,1 
Усього загальних доходів 97,5 97,2 97,3 97,3 98,0 0,5 
Використання заощаджень, позики, повернуті 
борги 2,5 2,8 2,7 2,6 1,9 -0,6 

Усього сукупних ресурсів 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблиця 2. Структурні зрушення в грошових доходах та сукупних ресурсах
сільських домогосподарств України, відсотків (у середньому за місяць у розрахунку

на одне домогосподарство)

Джерело: розраховано за: [5].
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абсолютних і відносних величинах зростає. За пе,
ріод дослідження приріст місячної оплати праці
сільського домогосподарства склав 523,3 грн., або
збільшився на 51,7%.

До числа основних доходів як важливого дже,
рела грошових надходжень сільських домогоспо,
дарств відносяться всі види трудових і соціальних
пенсій: за віком, по інвалідності, у зв'язку з втра,
тою годувальника, соціальні, військовослужбов,
цям та інші. У 2014 році в розрахунку на одне
сільське домогосподарство в середньому за місяць
пенсійні надходження становили 1091,9 грн., або
24,5 % від усіх сукупних ресурсів. При цьому зна,
чення пенсій в абсолютних і відносних величинах
зростає. У 2014 р. по відношенню до 2010 р. приріст
місячної пенсії сільського домогосподарства склав
309,2 грн., або збільшився на 39,5%.

Другу за значимістю групу джерел сукупних
ресурсів сільських домогосподарств формують
доходи від продажу сільськогосподарської про,
дукції, а також вартість спожитої продукції, от,
риманої з особистого підсобного господарства та
самостійних заготовок, питома вага яких в 2014 р.
становила, відповідно 9,2 і 11,0 відсотків. Названі
джерела, крім знаходження в одному ваговому діа,
пазоні, мають загальну тенденцію щодо своєї час,
тини в сукупних ресурсах сільських домогоспо,
дарств, значення якої в абсолютних і відносних ве,
личинах в цілому скорочується.

На наш погляд, наявність схожих процесів в
частині скорочення доходів від продажу сільсько,
господарської продукції та зменшення вартості
спожитої продукції, отриманої з особистого
підсобного господарства та самостійних загото,
вок, є об'єктивним економічним явищем. Його по,
роджують такі процеси, як поглиблення поділу
праці, що безпосередньо зачіпає сферу функціо,
нування сільських домогосподарств, а також роз,
ширення використання в сільській місцевості су,
часних ринкових інструментів в соціально,еконо,
мічних відносинах між різними суб'єктами госпо,
дарювання. Безпосередній вплив на доходи від
продажу сільськогосподарської продукції надає
скорочення ресурсного потенціалу сільських до,
могосподарств за рахунок зменшення абсолютної
і відносної чисельності сільського населення, що
підтверджується даними офіційної статистики [6].

При цьому, якщо поглиблення поділу праці та
розширення використання ринкових механізмів у
сільській місцевості є результатом протікання об,
'єктивних економічних процесів, то прискорене
зменшення ресурсного потенціалу сільських домо,
господарств викликається діяльністю, яка багато
в чому носить суб'єктивний характер. Подолання
такого стану справ можливо за допомогою роз,
робки науково обгрунтованих рекомендацій щодо
нарощування доходів сільськими домогосподар,
ствами за рахунок активізації в сільській місце,
вості виробничо,господарської діяльності.

Третю за значимістю групу джерел сукупних
ресурсів сільських домогосподарств формують

доходи від власності; різноманітна соціальна до,
помога, пільги, субсидії та компенсаційні випла,
ти, представлені готівкою; грошова допомога від
родичів та інших осіб; використання заощаджень,
кредитів, повернутих боргів. Названі джерела об,
'єднує приналежність до одного вагового діапазо,
ну за абсолютною величиною надходжень, які в
розрахунку на одне сільське домогосподарство в
середньому за місяць в 2014 р знаходилися в ме,
жах 101,0—173,1 гривень. Питома вага цих дже,
рел у сукупних ресурсах становила від 2,3 до 3,9
відсотків. Загальним для зазначених статей сукуп,
них ресурсів є також позитивний тренд, сформо,
ваний за період дослідження.

Разом з тим, кожен з названих джерел надход,
жень до сукупних ресурсів сільських домогоспо,
дарств має відмінну від інших соціально,економі,
чну природу і, відповідно, перспективи. Так, до,
ходи від власності отримують власники фінансо,
вих і не фінансових активів від надання їх у кори,
стування іншим суб'єктам господарювання. Вони
включають: доходи за договорами оренди земель,
них ділянок та майна, доходи від здачі в оренду
нерухомості (житла, гаражів, дач), дивіденди від
акцій та інших цінних паперів, відсотки за вклада,
ми в банківські структури.

Доходи від власності, що надходять в одне
сільське домогосподарство в середньому за місяць
протягом періоду дослідження, перебували в ме,
жах 47,9—101,0 грн. Їх частка поступається не
лише значенням аналогічних показників за дже,
релами надходжень, які були включені в першу і
другу групи, а й середній частці доходів від влас,
ності в структурі доходів населення України, що
підтверджується відповідними статистичними да,
ними [5].

Роздержавленням і приватизацією землі та
майна в сільському господарстві передбачалося
підвищення рівня життя сільського населення, в
тому числі в результаті зростання доходів від влас,
ності. Але сучасний рівень даного джерела у су,
купних доходах сільських домогосподарств,
свідчить, що проведена трансформація відносин
власності в аграрному секторі не принесла очіку,
ваних соціально,економічних результатів. Аргу,
ментом на користь зробленого висновку служить
те, що рівень доходів від власності сільських до,
могосподарств поступається грошовій допомозі
від родичів та інших осіб, а також від соціальних
допомог, пільг, субсидій та низки інших надход,
жень, що носять допоміжний характер. Збільшен,
ня сільськими домогосподарствами доходів від
власності може мати перспективи тільки при сис,
темному підході до вирішення проблеми розвитку
відносин власності в сільському господарстві.

Четверту групу джерел сукупних ресурсів
сільських домогосподарств формують доходи,
питома вага яких в загальній сумі не перевищує
одного відсотка. До джерел — "аутсайдерів" відно,
сяться: доходи від продажу нерухомості, доходи
від продажу особистого і домашнього майна, сти,
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пендії, аліменти, безготівкові пільги та субсидії.
Вони мають різне соціально,економічне поход,
ження і тенденції розвитку. Так, до сільських до,
могосподарств зросли надходження від стипендій,
які виплачуються учням професійно,технічних
навчальних закладів, студентам, які навчаються з
відривом від виробництва у вищих і середніх спец,
іальних навчальних закладах, виплати аспірантам,
ординаторам. За період дослідження розмір сти,
пендії збільшився на 36,7%, складаючи в середнь,
ому за місяць у розрахунку на одне домогосподар,
ство 17,1 грн.

У досліджуваних домогосподарствах зроста,
ють надходження від аліментів. Виплати на утри,
мання неповнолітніх дітей і батьків похилого віку,
а також допомога, що надається органами соціаль,
ного забезпечення під час пошуку батьків, які ухи,
ляються від сплати аліментів, за період досліджен,
ня в середньому зросли на 62,3%.

Зростання в сільських домогосподарствах гро,
шових доходів від стипендій та аліментів оцінюєть,
ся позитивно. Проте їх приріст в 2014 р. в розра,
хунку на одне сільське домогосподарство в серед,
ньому за місяць в абсолютних величинах склав
всього від 5,7 до 17,1 гривень. При цьому питома
вага вищеназваних статей доходів є незначною і у
вартості сукупних ресурсів досліджуваних домо,
господарств.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У структурі сукупних ресурсів сільських домо,
господарствах різні джерела мають різну питому
вагу. Визначальними джерелами надходжень до
сукупних ресурсів є оплата праці та пенсії, частка
яких постійно зростає. "Аутсайдерами" виступа,
ють виплати стипендій і аліментів, надходження
від безготівкових пільг та субсидій, доходи від про,
дажу нерухомості. Різна соціально,економічна
природа, цільове призначення і значимість зумов,
люють різні перспективи розвитку джерел сукуп,
них ресурсів сільських домогосподарств.

Постійний ріст і абсолютне домінування гро,
шових доходів по відношенню до не грошових до,
ходів у сукупних ресурсах сільських домогоспо,
дарств свідчить про стійке посиленні ринкових
механізмів у системі сучасних економічних відно,
син в сільській місцевості. Це побічно підтверд,
жується зростанням сукупних ресурсів домогос,
подарств, при скороченні в абсолютних і віднос,
них величинах вартості спожитої продукції, отри,
маної з особистого господарства та самозаготі,
вель.

У структурі сукупних ресурсів сільських домо,
господарства в останні три роки аналітичного пер,
іоду спостерігається тенденція щодо збільшення в
абсолютних і відносних величинах доходів від
підприємницької діяльності, самостійної зайня,
тості, продажу сільськогосподарської продукції.
Поєднання цих процесів з підвищенням питомої
ваги доходів від власності у сукупних ресурсах

свідчить про формування позитивних трендів щодо
підвищення підприємницької активності сільських
домогосподарств, а також нарощування ними до,
ходів від власності, зокрема на землю та майно.
Важливо сприяти реалізації потенціалу власності,
розвитку підприємницької діяльності та само зай,
нятості сільського населення засобами державної
регуляторної політики. Її розробка і реалізація по,
винна здійснюватися в інтересах селян, проводити,
ся зусиллями державних, наукових та освітніх
інститутів з безпосереднім залученням до цієї ро,
боти на всіх етапах потенційних виконавців — пред,
ставників сільських домогосподарств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАДАЧАМИ

Між теорією фірми, що пояснює фундамен,
тальні основи діяльності корпорації, сучасним
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ВАРТІСНІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ

N. Dyeyeva,
Doctor of Econ. Sci., Senior Lector, Professor of the Department of management,
Kyiv National University of Trade and Economics

COST MODEL OF STRATEGIC MANAGEMENT OF CORPORATIONS

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти стратегічного управління кор0
пораціями. Об'єктом дослідження є процеси формування системи стратегічного управління вартістю компанії. У
процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: порівняльного аналізу, си0
стемний підхід. Метою статті є формалізація вартісних моделей стратегічного управління корпораціями. Обгрунто0
вано методичний підхід до управління корпорацією на основі вартісних теорій (додана акціонерна вартість SVA,
економічна додана вартість EVA, ринкова додана вартість MVA, економічний прибуток, додана грошова вартість
CVA, модифікована CVA (МСVA)), який полягає у їх адаптації до умов підготовки фінансової звітності за націо0
нальними стандартами, побудові дерева факторів вартості як зведення в єдину площину координат економічних ре0
зультатів діяльності компанії та фінансових показників, визначенні етапів формування системи стратегічного уп0
равління вартістю компанії, а також факторів, які впливають на ефективність розміщення акцій (грошові потоки та
їх ризики, виплата дивідендів, знижки за ліквідність). Розроблено науково0практичні рекомендації щодо вартісного
управління корпорацією, виділено три альтернативні стратегії управління вартістю компанії: фундаментального
зростання; організаційного зростання; змішану стратегію. Виділено етапи формування системи стратегічного уп0
равління вартістю компанії: створення моделі вартості, формування стратегії, бюджетування вартості, реалізація
стратегії, звітність про вартість. Формалізовано підходи до ухвалення рішення щодо виходу на IPO, виходячи з мак0
симізації вартості компанії.

The article of research are theoretical, methodological bases and practical aspects of strategic management of
corporations. The object of research is the process of formation of strategic cost management company. In the process of
preparation of the article the modern methods of realization of scientific researches are used: comparative jurisprudence,
approach of the systems. The article is the formalization of cost models of strategic management corporations. Grounded
methodical approach to the management of the corporation on the basis of cost theories (added shareholder value SVA,
economic value added EVA, market value added MVA, economic profit, added monetary value CVA, modified CVA
(MSVA)), which is their adaptation to the preparation of the financial reporting on national standards, building tree
value drivers as the construction of a single plane coordinate economic results of the company and financial performance,
identifying stages of formation of strategic cost management company and the factors that influence the effectiveness of
offering (cash flows and their risks payment dividends, liquidity discounts). The scientific0practical recommendations
on cost management corporation identified three alternative strategies for cost management company: fundamental
growth; organizational development; mixed strategy. Highlight stages of formation of strategic cost management are:
creating a model of value, strategy formation, budgeting, cost, implementation strategies, reporting on cost. Formalized
approaches to the decision to enter the IPO, based on maximizing the value of the company.

Ключові слова: стратегічне управління корпораціями, вартісні моделі, теорії, етапи, фак8
тори.

Key words: strategic management of corporations, cost models, theories, stages, factors.

корпоративним управлінням, корпоративними
фінансами та реальними тенденціями склався
невиправдано великий розрив, необхідність усу,
нення якого ставить перед фундаментальною
економічною наукою завдання пошуку нової па,
радигми наукового аналізу. Концепція компро,
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місу формування структури капіталу передба,
чає оптимізацію вартості фірми, коли врахову,
ються не тільки поточні витрати та інвестиції, а
й витрати, яких може зазнати корпорація у май,
бутньому. Компромісна концепція припускає,
що податкові вигоди, зв'язані з використанням
боргового фінансування, є одним із основних
чинників, що визначають існування оптимальної
структури капіталу: коли відношення борг/влас,
ний капітал низьке, збільшення боргу веде до
пропорційного зростання вартості фірми завдя,
ки дії ефекту податкового щита. Подальше
збільшення частки боргу в капіталі призводить
до зростання витрат фінансової нестійкості та
до падіння вартості фірми. Таким чином, при
певному співвідношенні борг/власний капітал
граничні витрати і вигоди, пов'язані з позико,
вим фінансуванням, врівноважуються, і саме у
цей момент вартість фірми досягає максимуму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ІСНУЄ

ПОЧАТОК РОЗВ'ЯЗКУ ІСНУЮЧОЇ
ПРОБЛЕМИ

І НА КОТРІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Аналіз зарубіжної теорії і практики перекон,

ливо свідчить, що основною метою фінансового
управління корпораціями є максимізація вар,
тості однієї акції в існуючому акціонерному ка,
піталі [1, с. 23], або максимізація вартості капі,
талу корпорації [2; 3]. Концепція вартісно,оріє,
нтованого менеджменту є системним підходом
до управління корпоративними фінансами. Вар,
тісно,орієнтоване управління фінансами ком,
панії можна трактувати як комплекс організац,
ійних та управлінських заходів орієнтованих на
зростання вартості компанії, що координуєть,
ся та здійснюється на підставі інформації фінан,
сового характеру, отриманої шляхом розрахун,
ку вартісно,орієнтованих показників [4, с. 38].
Як указують Росс С., Вестерфілд Р., Джордан Б.,
фінансовий менеджер повинен піклуватися про
вирішення трьох основних питань: складання
бюджету капітальних вкладень; структуру кап,
італу; управління оборотним капіталом.

Не вирішені раніше частини загальної про,
блеми — виділення нерозв'язаних раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячена стаття.
На сучасному етапі в Україні у фінансовому ме,
неджменті корпорацій основний акцент пропо,
нується робити саме на проблемі забезпечення
їх фінансової стійкості, наявності вільних
коштів та підвищення ефективності використан,
ня активів [5, с. 176]. Це узгоджується із концеп,
цією структури капіталу, оскільки витрати
фінансової нестійкості (далі COFD) є одними з
вирішальних при виборі структури капіталу кор,
порації. Відповідно до традиційного підходу, з
певного моменту залучення боргового фінансу,

вання супроводжується неприйнятно високими
витратами потенційного банкрутства, і фірмам
необхідно або задуматися про інші джерела
фінансування, або стримати свої амбіції зрос,
тання. Іншими словами, ефект тиску з боку вит,
рат фінансової нестійкості примушує компанії
знижувати цільовий рівень боргу [6, с. 65]. Тому
контроль вартості корпорації має надзвичайно
важливе значення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ

Метою статті є формалізація вартісних мо,
делей стратегічного управління корпораціями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Концепція ціннісного, або вартісного, інвес,

тування існує в контексті двох зіставлень. По,
перше, так звані ціннісні акції (value stocks) про,
тиставляються зростаючим акціям (growth
stocks): перші — це акції тих компаній, що вже
сформувалися, мають непоганий прибуток, до,
статньо стійкі і надійні, які, проте, не залиша,
ють інвесторові надій на різке (кратне) зростан,
ня бізнесу; другі — акції компаній на ранішній
стадії розвитку, з великим потенціалом зростан,
ня, але і більш ризикові, оскільки перспективи
можуть і не матеріалізуватися [7, с. 37]. Друге
зіставлення більше стосується інвестиційних
стратегій самих гравців. Вважається, що ціннісні
інвестори вишукують недооцінені (в порівнянні
з їх справедливою ціною) акції в надії, що ринок
рано чи пізно гідно оцінить їх. Прихильники тех,
нічного аналізу, прагнуть передбачити рух рин,
ку, які можуть бути ніяк не пов'язані зі зміною
реальною вартості акцій, що виникають через пе,
реміщення в положенні окремих компаній і мак,
роекономіки в цілому. Такий інвестор може ку,
пити переоцінені акції сподіваючись на подаль,
ше зростання, тоді як для ціннісного інвестора
такий крок — табу.

Корпоративні стратегічні орієнтири, а також
інструментарій оцінки ефективності викорис,
тання обмежених ресурсів, що знаходяться у
розпорядженні менеджерів компанії, змі,
нювалися протягом часу. У 60—70,і роки мину,
лого століття акцент робився на екстенсивному
розвитку бізнесу шляхом посилення присут,
ності компанії на ринку (через збільшення її
ринкової частки). У 80,і роки він змістився у бік
максимізації прибутку. У 90,х, з появою Кон,
цепції управління вартістю компанії (Value,
Based Management — VBM) як цільова функція
фірми (цільова корпоративна функція) декла,
рується зростання вартості компанії. Основним
каталізатором розвитку VBM були праці заснов,
ників двох консалтингових компаній Альфреда
Раппапорта [Alfred Rappaport] ("Створення вар,
тості для акціонерів", 1999) і Беннетта Стюарта
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[Bennett Stewart] ("У пошуках вартості", 1991) [8,
с. 98]. У цих роботах робиться спроба переос,
мислити основну роль найманих менеджерів
фірми, яка, на думку авторів, полягає не в чому
іншому, як в створенні і збільшенні вартості ком,
панії на користь її власників. Саме на даному
етапі розвитку фінансових ринків у США і
Західній Європі стало актуальним питання взає,
мозв'язку фундаментальної вартості корпорацій
і їх ринкової капіталізації, оскільки на співвідно,
шенні цих категорій будувалися інвестиційні
стратегії учасників ринку. На початку 2000,х
настає нова фаза розвитку VBM — холістичне
(усестороннє) управління вартістю (Holistic
Value,Based Management). Наслідком перегляду
цільового орієнтиру є трансформація аналітич,
ної моделі компанії, вживаної для оцінки і ана,
лізу результатів її діяльності. Це виражається в
переході від традиційної (бухгалтерської) до
фінансової (або вартісної) моделі компанії.
Відмінною рисою нової фінансової моделі є ви,
користання не бухгалтерських принципів збору
і обробки інформації і аналізу, не статичних об,
лікових трактувань ресурсів, що витрачаються,
і результатів, а гнучке бачення подій, що відбу,
ваються в світі, сценарність мислення і методів
аналізу, облік альтернатив.

Перший показник економічного прибутку
був запропонований ще в XIX столітті Альфре,
дом Маршалом. Він отримав назву залишкового
доходу і розраховувався як різниця між чистим
прибутком і витратами на капітал власника, які
визначалися множенням необхідної прибутко,
вості власника на величину власного капіталу
фірми. Даний показник є простим у викорис,
танні і в розрахунках, але його суперечливість
полягає у тому, що витрати на капітал врахову,
ють прибутковість, що отримується на ринку на
основі ринкової вартості, а чистий прибуток є
бухгалтерським показником і розраховується на
основі облікової вартості. В кінці XX ст. розбі,
жності між ринковою і обліковою вартістю ком,
панії стали досить значними і показнику залиш,
кового доходу було потрібно серйозне доопра,
цювання. Модель доданої акціонерної вартості
SVA стала своєрідним проривом у розвитку
теорії управлінні вартістю компанії, оскільки
систематизувала всі основні досягнення науки і
практики в даному напрямі, а також надала кон,
кретний інструментарій оцінки вартості, доступ,
ний практично для всіх аналітиків як усередині
компанії, так і за її межами.

На початку 1990,х років фінансові аналіти,
ки і менеджмент компаній зіткнулися з однією з
найважливіших проблем проведення оцінок вар,
тості, пов'язаної з тим, що єдиною достовірною
інформацією, яку вони мають в своєму розпо,
рядженні, є бухгалтерська звітність компаній,
яка має бути трансформована з облікових у

фінансові показники. Так, в даний період часу
була опублікована модель Стерна — Стюарда
присвячена показнику економічної доданої вар,
тості EVA, головна ідея якого полягає в наступ,
ному: вкладений в компанію капітал має давати
віддачу, не менше, ніж інвестиції зі схожим ри,
зиком.

Мета менеджерів компанії полягає в макси,
мізації показника ринкової доданої вартості
(MVA), не вартості компанії, оскільки для вико,
нання даної мети досить просто збільшити об'єм
інвестицій в капітал. Коли знову залучений кап,
італ інвестується в проекти, що: а) створюють
вартість (мають позитивну чисту приведену
вартість), MVA збільшується; б) руйнують
вартість (мають негативну чисту приведену
вартість), MVA зменшується. Зростання ком,
панії створює вартість тільки тоді, коли дося,
гається перевищення зростання вартості над
зростанням інвестованого капіталу.

Передумовою виникнення концепції Коуп,
ленда — Коллера — Мурріна з'явилася не,
обхідність впровадження менеджменту, орієн,
тованого на вартість і формування вартісного
мислення у всіх стейкхолдерів компанії. В основі
підходу лежить ідея оцінки і контролю економ,
ічного прибутку, при цьому акцент зміщений у
бік інтерпретації показника економічного при,
бутку, а не на його розрахунок, що обмежує її
поширення. У цілому концепції Стерна — Стю,
арда і вартісного мислення доповнюють один
одного в частині оцінки величини економічного
прибутку або доданої вартості; але концепція
Коупленда — Коллера — Мурріна визначає,
окрім іншого, конкретні управлінські інструмен,
ти реалізації стратегії компанії, а також дозво,
ляє враховувати нематеріальні активи, не відоб,
ражені в балансі, які на сучасному етапі набува,
ють особливого значення в діяльності компаній.

Подальший розвиток концепції управління
вартістю компаній був пов'язаний зі зниженням
ступеня впливу вже здійснених інвестицій на
майбутню ефективність стратегії розвитку, а та,
кож із врахуванням при аналізі стратегій інте,
ресів всіх стейкхолдерів компанії. Концепція
Томаса Г. Льовіса відштовхувалася від тверд,
ження, що якнайкращим детермінантом майбут,
ньої ціни акцій є здатність менеджерів компанії
забезпечувати високу грошову прибутковість.
Він запропонував показник прибутковості інве,
стованого капіталу на базі грошового потоку
(cash,flow return on investment, CFROI), замість
того щоби коректувати бухгалтерські дані, для
розрахунку показника рентабельності, які недо,
статньо корелюють з фактичним розвитком вар,
тості підприємства.

На сьогоднішній день можна стверджувати,
що серед описаних вище загальновизнаних кон,
цепцій особливе місце займають моделі SVA і
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EVА, які максимально поширені як в практиці
фінансових аналітиків і менеджерів, так і в те,
орії фінансової науки. При цьому очевидне праг,
нення зацікавлених в розвитку концепцій осіб
до стандартизації і уніфікації вживаних методів,
у зв'язку з чим можна припускати, що подальше
розповсюдження моделей управління вартістю
буде пов'язано з вдосконаленням застосування
показника EVA і пов'язаної з ним методології.

Для розрахунку показника економічної до,
даної вартості EVA необхідно здійснити ряд ко,
ректувань, які дозволяють наблизити прибуток
до грошового потоку компанії, коректніше
відобразити капітал, задіяний при створенні цьо,
го прибутку, а також усунути так звану "мані,
пуляцію зі звітністю" — завищення або зглад,
жування прибутку компанії — за допомогою
умілого використання принципів бухгалтерсько,
го обліку. Існує декілька варіацій розрахунку
показника EVA:

скор.скор. CEWACCNOPATEVA ⋅−= (1),

скор.CEWACCкорекціїOPEVA ⋅−+= (2),
скор.скор. CEWACC)(ROCEEVA ⋅−= (3),

де ОР — (operating profit) прибуток від ос,
новної (поточної) діяльності;

.скорCE (capital employed) — скоректований
інвестований капітал;

скор.NOPAT  — (net operating profit after taxes)
— прибуток від основної діяльності після спла,
ти податку на прибуток;

WACC (weighted average cost of capital) — се,
редньозважені витрати на капітал;

.скорROCE  — (return of capital employed) — рен,
табельність скоректованого інвестованого кап,
італу.

.скорROCE  =
скор.

скор.

CE
NOPAT

(4).

Стерн і Стюарт розробили 164 коректування,
які можуть бути використані при розрахунку EVA.
Компанія Stern&Stewart щорічно публікує рейтинг
найбільших 1000 компаній на основі показника
EVA, але, на жаль, сам розрахунок показника еко,
номічної доданої вартості залишається закритою
інформацією. У зв'язку з чим в науковому і про,
фесійному середовищі не утихають спори з при,
воду необхідності здійснення коректувань узагалі
і про набір цих коректувань. У 1997 р. Кен Юк зап,
ропонував наближений спосіб розрахунку показ,
ника EVA на основі щорічної звітності компаній,
який є зручнішим для проведення економічних
досліджень, а також при вирішенні практичних
завдань фінансового менеджменту.

Більшість коректувань відносяться до того,
що розробники EVA називають еквівалентами
власного капіталу (equity equivalents) — це ви,
трати на дослідження і розробки, резерви, від,
кладені податки і goodwill, або боргові еквіва,
ленти (debt equivalents) — лізинг.

У більшості пострадянських країн, крім Ук,
раїни, до нематеріальних активів належать:
придбана ділова репутація (гудвіл); органі,
заційні витрати, пов'язані зі створенням юридич,
ної особи. У п. 10 МСФЗ 38 зазначається, що
поняття нематеріального активу потребує чітко,
го визначення для розрізнення з поняттям гуд,
віла. Існує внутрішня створена ділова репутація
і ділова репутація, яка виникає при об'єднанні
підприємств. Внутрішня ділова репутація не виз,
нається нематеріальним активом і не відобра,
жається в обліку як актив, оскільки не є іденти,
фікованим ресурсом, не контролюється підприє,
мством і не може бути надійно оцінена. Ділова
репутація як актив ви,никає і відображається в
обліку тільки при купівлі іншого підприємства
як майнового комплексу. Різниця між сплаче,
ною сумою та вартістю придбаних активів і зо,
бов'язань є діловою репутацією.

Податковий Кодекс України визначає гудвіл
(вартість ділової репутації) як нематеріальний
актив, вартість якого визначається як різниця
між ринковою ціною та балансовою вартістю
активів підприємства як цілісного майнового
комплексу, що виникає в результаті використан,
ня кращих управлінських якостей, домінуючої
позиції на ринку товарів, послуг, нових техно,
логій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амор,
тизації і не враховується під час визначення вит,
рат платника податку, щодо активів якого ви,
ник такий гудвіл.

В Україні гудвіл, згідно з П(С)БО 19 "Об'єд,
нання підприємств", був вилучений зі складу не,
матеріальних активів і обліковується окремо на
рахунку 19 "Гудвіл". Він визначається як пере,
вищення вартості придбання над часткою покуп,
ця у справедливій вартості придбаних ідентифі,
кованих активів, зобов'язань і непередбачених
зобов'язань на дату придбання. Кризові явища
в економіці, непередбачуваність вартості
підприємства на ринках капіталу і фондових
ринках можуть були вагомим аргументом фор,
малізованого надання інформації про величину
гудвілу підприємства в офіційній публічній
звітності підприємства, підтвердженій незалеж,
ним аудитом [9].

На основі української публічної звітності, на
жаль, неможливо здійснити наступні коректу,
вання: на капіталізацію витрат на дослідження і
розробки, витрати на створення бренду. У
розділі V "Доходи і витрати" ф. 5 "Примітки до
фінансової звітності" такі витрати не виділяють,
ся. Решта коректувань цілком здійснима. Роз,
рахунок показників економічного прибутку
грунтується на інформації про результати діяль,
ності компанії, яка міститься у фінансовій
звітності.

 Центральний момент вартісної моделі ана,
лізу — визнання можливості вибору напрямів
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вкладень капіталу інвесторами. Під необхідною
прибутковістю інвестицій розуміється альтерна,
тивна прибутковість, доступна інвесторові, тоб,
то прибутковість по альтернативних варіантах
вкладення на ринку з урахуванням того же кла,
су ризику. Розвинений ринок капіталу забезпе,
чує дотримання принципу "за рівний ризик —
рівний рівень прибутковості".

Концепція вартісно,орієнтованого менед,
жменту (VBM) є системним підходом до управ,
ління корпоративними фінансами. Важливим
етапом запровадження VBM є: побудова дерева
факторів вартості. Специфіка діяльності кожної
окремої компанії потребує використання у
якості контрольних різних за суттю інстру,
ментів: одні можуть відображати управління не,
матеріальними ресурси, інші навпаки — товар,
ним виробництвом. Основний принцип побудо,
ви дерева факторів вартості полягає у зведенні
в єдину площину координат економічних ре,
зультатів діяльності компанії та фінансових по,
казників, обрахованих на підставі отриманої
інформації. Практична значимість дерева фак,
торів вартості полягає у можливості системати,
зувати різноманітні чинники, що впливають на
результативність роботи компанії та використа,
ти отриману базу даних при розробці стратегії
розвитку компанії. Побудова дерева факторів

вартості дозволяє сконцент,
рувати увагу та зусилля ме,
неджменту на ключових точ,
ках управління компанією
(рис. 1).

Одна з ключових відмін,
ностей EVA від інших показ,
ників ефективності, таких як
чистий прибуток на акцію
(EPS), прибуток до сплати
податків, відсотків, зносу і
амортизації (EBITDA) і при,
буток на інвестований капі,
тал (ROСЕ), полягає в тому,
що вона враховує всі витра,
ти на ведення бізнесу: фак,
тичні (явні) і альтернативні
(неявні) витрати. Таким чи,
ном, вона дозволяє інвесто,
рам порівняти прибутко,
вість, яку приносить капітал
компанії, з альтернативними
витратами вкладення своїх
коштів. Облік всіх витрат дає
можливість коректно оціню,
вати фундаментальну вар,
тість компанії, зростання
якої і є підсумковою метою
будь,якої корпоративної
стратегії.

Невід'ємним елементом
VBM є система мотивації, заснована на вартіс,
них показниках, як критеріїв оцінювання. Од,
нією з складових системи управління вартістю є
винагорода тих осіб, які впливають своїми
рішеннями на стратегічну ефективність бізнесу.
На основі показника EVA будуються механізми
винагороди керівників на рівні всієї компанії і
відповідальних осіб за окремі підрозділи. Вико,
ристання єдиного показника для оцінки ефек,
тивності компанії і для винагороди приводить до
того, що у менеджерів з'являються стимули
створювати вартість для інвесторів, оскільки
велика вартість означатиме для них і великі бо,
нуси.

Основними чинниками, що впливають на
вірогідність виходу на IPO, є великі можливості
зростання у компаній в галузі і велика потреба в
додатковому капіталі для інвестицій. Також
підприємці використовують вдалу кон'юнктуру
на ринку для підвищення вартості компанії і за,
лучення коштів. Вірогідність виходу на IPO по,
зитивно залежить від розміру компанії, темпів
її зростання і прибутку. Існує відмінність в мо,
тивах виходу на IPO для незалежних компаній і
дочок крупних компаній, що мають доступ до де,
шевого капіталу материнської компанії. Для не,
залежних компаній вихід на IPO вірогідніший
після періоду здійснених крупних інвестицій і
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Рис. 1. Дерево вартості
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періоду бурхливого зростання, оскільки IPO
веде до зниження величини важеля і інвестицій.
Таким чином, для них IPO — спосіб зміни струк,
тури капіталу компанії. Для дочірніх компаній
IPO є можливістю отримати нові кошти і вико,
ристовувати "вікна можливостей".

Ухвалюючи рішення про публічну пропози,
цію акцій, власники і керівництво компанії бе,
руть на себе наступні зобов'язання: розкриття
інформації, що означає деяку втрату конфіден,
ційності; готовність до того, що котирування
акцій компанії будуть схильні до загальних ко,
ливань фондового ринку; необхідність відпо,
відати очікуванням ринку, акціонерів і інсти,
тутів фінансової інфраструктури; обмеження
на операції з акціями компанії для інсайдерів.
Але компанія отримує наступні переваги: пол,
іпшення фінансового положення (залучення
нових засобів, диверсифікація фінансових дже,
рел); зростання вартості акцій; можливість за,
лучення коштів через додаткові випуски акцій
в майбутньому (можливо, продаж акцій за ви,
щою ціною); зростання кредитного рейтингу,
що визначає зниження вартості запозичень і, у
свою чергу, веде до оптимізації середньозваже,
ної вартості капіталу і зростання вартості
бізнесу. Крім іншого підготовка до ІРО може
послужити каталізатором, завдяки якому буде,
нарешті, сформульована стратегія розвитку
компанії, збудована чітка і логічна оргструк,
тура, розкрито і вирішено багато наболілих
проблем, проведений аудит по міжнародних
стандартах, підвищена якість корпоративного
управління.

Далі з урахуванням зростання вартості ком,
панії розраховуються очікувані дивіденди для
кожного періоду володіння акціями. Значень, що
після чого набувають, і завершального потоку
(потік від продажу) приводяться по ставці не,
обхідної прибутковості до поточного періоду.

Виділяють три альтернативні стратегії управ,
ління вартістю компанії:

— стратегію фундаментального зростання,
що має на увазі збільшення вартості за рахунок
поліпшення фундаментальних показників ком,
панії;

— стратегію організаційного зростання, по,
в'язану зі збільшенням вартості за рахунок
поліпшення практики корпоративного управлі,
ння;

— змішану стратегію, що включає збільшен,
ня вартості за рахунок одночасного поліпшен,
ня як фундаментальних показників, так практи,
ки корпоративного управління.

Корпоративне управління в Україні може
виступити механізмом стратегічного управл,
іння вартістю компанії. Управління вартістю
компанії має бути визначено як ключове зав,
дання з погляду ефективного власника, кон,

цепція value based management має інтегрува,
тися в систему управління компанією, а ме,
неджментом мають бути поставлені завдан,
ня по створенню ліквідної вартості компанії
і її максимізації. Основні етапи формування
системи стратегічного управління вартістю
компанії:

Етап 1. Формалізація (створення моделі
вартості компанії) — проведення глибокої
діагностики бізнес,процесів компанії, вияв,
лення основних драйверів вартості компанії,
побудува формальних і емпіричних моделей,
що описують вплив ключових драйверів на
вартість; створення комплексної моделі вар,
тості компанії.

Етап 2. Розробка середньо, і довгостроко,
вої стратегії розвитку і максимізації вартості
компанії — оцінка потенціалу зростання вар,
тості за рахунок різних драйверів, аналіз еко,
номічної ефективності різних альтернативних
стратегій зростання вартості, вибір оптималь,
ної стратегії (або ключових стратегічних аль,
тернатив).

Етап 3. Бюджетування вартості (strategic
value budgeting) — формування генерального
бюджету вартості (програми формування цільо,
вих показників збільшення ринкової вартості
компанії на певні періоди), розробка плану за,
ходів щодо реалізації оптимальної стратегії,
визначення необхідних бюджетів виконання,
призначення відповідальних осіб, вибір зов,
нішніх консультантів тощо.

Етап 4. Реалізація стратегії — здійснення
комплексу управлінських дії, направлених на до,
сягнення ключових показників вартості ком,
панії.

Етап 5. Звітність про вартість (value repor,
ting) — підготовка і інтеграція в загальну
звітність компанії спеціальних звітів про
вартість, орієнтація річного звіту компанії на
вартісні показники. Звітність про вартість по,
винна відображати аналіз результатів, досяг,
нутих в збільшенні вартості компанії, а також
давати оцінку чинників, за рахунок яких була
підвищена її ринкова вартість. На базі даних
звітів необхідно проводити коректування оц,
інних моделей, заходів і, якщо це потрібно,
стратегії. Іншими словами, це дозволяє про,
водити системний і циклічний процес само,
навчання компанії в управлінні своєю варті,
стю.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В

ДАНОМУ НАПРЯМІ
1. Обгрунтовано методичний підхід до управ,

ління корпорацією на основі вартісних теорій
(додана акціонерна вартість SVA, економічна
додана вартість EVA, ринкова додана вартість
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MVA, економічний прибуток, додана грошова
вартість CVA, модифікована CVA (МСVA)),
який полягає у їх адаптації до умов підготовки
фінансової звітності за національними стандар,
тами, побудові дерева факторів вартості як зве,
дення в єдину площину координат економічних
результатів діяльності компанії та фінансових
показників, визначенні етапів формування сис,
теми стратегічного управління вартістю ком,
панії, а також факторів, які впливають на ефек,
тивність розміщення акцій (грошові потоки та
їх ризики, виплата дивідендів, знижки за
ліквідність).

2. Розроблено науково,практичні рекомен,
дації щодо вартісного управління корпорацією,
виділено три альтернативні стратегії управлін,
ня вартістю компанії: фундаментального зрос,
тання; організаційного зростання; змішану стра,
тегію. Виділено етапи формування системи стра,
тегічного управління вартістю компанії: ство,
рення моделі вартості, формування стратегії,
бюджетування вартості, реалізація стратегії,
звітність про вартість. Формалізовано підходи
до ухвалення рішення щодо виходу на IPO, ви,
ходячи з максимізації вартості компанії.

Перспективами подальших досліджень є
розробка пропозицій щодо врахування галузе,
вих особливостей при визначенні вартості кор,
порації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У загальному соціально,економічному ана,

лізі регіону важливе значення має висвітлення
такого питання, як доходи та витрати сільсько,
го населення. Формування доходів безпосеред,
ньо пов'язане з розвитком підприємницьких
структур, як основного роботодавця. Витрати
та споживання також впливає на розвиток
підприємницьких структур, які займаються на,
данням послуг виготовленням та реалізацією
продуктів продовольчого та непродовольчого
призначення, фінансових структур, наданням
різноманітних послуг [1].

УДК 330.567.2

А. І. Сухоставець,
к. е. н., доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ СІЛЬСЬКОГО
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INCOME AND EXPENDITURES OF RURAL POPULATION AS A PRECONDITION BUSINESS
DEVELOPMENT IN SOCIAL SPFERE

Статтю присвячено питанням обгрунтування впливу доходів та витрат сільського населення на розвиток підприє0
мництва. Перераховано основні чинники впливу, розглянуто основні види доходів та витрат сільського населення.
Розглянуто питання джерел отримання доходів, напрями витрачання, забезпеченість сільського населення товарами
тривалого користування, споживання основних продуктів харчування. Наведено пропозиції з розвитку підприєм0
ництва на сільських територіях з врахуванням проведеного аналізу.

Зроблено висновок про те, що основними видами підприємництва в соціальній сфері є: торгівля продуктами хар0
чування, транспортне обслуговування, торгівля меблями, побутовою технікою, одягом та взуттям, послуги охорони
здоров'я, ритуальні та послуги зв'язку. Розвиток підприємництва в соціальній сфері залежить від збільшення доходів
сільських жителів, на які безпосередньо впливає наявність робочих місць та можливість отримувати підвищені дохо0
ди, така ж тенденція має зворотній характер.

The article is devoted to study of the effect of rural population income and expenses on the development of
entrepreneurship. The main factors of influence are pointed out, the basic types of rural population income and expenses
are defined. The questions of income sources, spending patterns of rural households, provision of rural population with
durable goods, consumption of staple foods are considered. The article contains the proposals for the entrepreneurship
development in rural areas, taking into account the analysis performed.

It is concluded that the main types of entrepreneurship in the social sphere are trade in food products; transport
service; furniture, household appliances, clothing and footwear trade; health care services; funeral services, and
communications. Entrepreneurship development in the social sphere depends on increasing the income of rural residents,
which is directly affected by the availability of jobs and the opportunity to receive higher revenues; the same trend is
reversible.

Ключові слова: доходи домогосподарств, витрати домогосподарств, підприємництво, роз8
виток.

Key words: household income, household expenses, entrepreneurship development.

Доходи сільського населення включають у
себе обсяг нарахованих в грошовій та нату,
ральні формі: заробітної плати, прибутку та
змішаного доходу, одержаних доходів від влас,
ності, соціальної допомоги та інших поточних
трансфертів. Витрати та заощадження населен,
ня: витрати на придбання товарів та послуг;
сплачені доходи від власності, поточні подат,
ки на доходи, майно та інші поточні трансфер,
ти; нагромадження основного капіталу та ма,
теріальних оборотних коштів, а також приріст
фінансових активів у вигляді заощаджень у
вкладах, іноземній валюті тощо.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розгляду окремих аспектів формування до,
ходів і витрат сільського населення та їх вплив
на підприємництво присвячені праці вітчизня,
них науковців таких як: В.Г. Андрійчука, О.А. Бо,
гуцького, B.C. Дієсперова [2], B.К. Збарського,
М.Й. Маліка, Л.В. Молдаван [3], М.К. Орлатого,
Л.М. Черенько [4], О.М. Шпичака [5], В.В. Юр,
чишина [5], К.І. Якуби та інших, що відзнача,
ються фрагментарністю та розкривають, в ос,
новному, загальнотеоретичні аспекти вищеназ,
ваної проблеми. Однак, незважаючи на велику
кількість досліджень, питання формування до,
ходів та витрат сільського населення та їх вплив
на розвиток підприємництва, особливо в умо,
вах підвищення тарифів на енергоносії потре,
бує детального вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — теоретично визначити і об,

грунтувати вплив доходів і витрат сільського
населення на розвиток підприємництва та ви,
значити основні фактори впливу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах переходу до ринкових відносин в
Україні склалася ситуація, коли цільові уста,
новки (завдання, способи і механізми реалі,
зації), намічені спочатку, перестали відповіда,
ти вимогам життя, що динамічно змінюється.
Стало зрозуміло, що їх необхідно переглянути
і визначити нову концепцію рівня життя в Ук,
раїні, поетапну її реалізацію на основі довгот,
ривалих програм [6].

Трансформаційні процеси в Україні супро,
воджуються значним зниженням життєвого
рівня населення. Реальна заробітна плата, ця
найбільш вагома складова частина доходів, по,
стійно знецінюється. Багато населення в тій чи
іншій формі зазнало обмежень через несвоє,
часність виплати заробітної плати. За таких
умов зберігається тенденція поступового ви,
вільнення робочої сили з матеріального вироб,
ництва. Деякі з них зареєструвалися в центрах
зайнятості як безробітні, інші займаються по,
середництвом, торгівлею та ін.

Важливим аспектом формування доходів
сільського населення є оплата праці. Серед,
ньомісячна номінальна заробітна плата штатного
працівника у 2014 р. порівняно з 2013 р. зросла на
6,0% і становила 3480 грн. (для порівняння у 2013
р. зростання показника становило 7,9 %).

Разом із тим рівень оплати праці в закладах
охорони здоров'я залишався майже на трети,

ну нижчим за середній показник по економіці,
в освіті — на 21,1% менше. У цілому 5,1% пра,
цівників охорони здоров'я і 4,2% освітян отри,
мують заробітну плату на рівні мінімальної. У
2013 р. ці показники становили відповідно 5,8%
та 5,4%.

Низький рівень заробітної плати в сільсько,
му господарстві викликав відтік робочої сили
в інші галузі, що негативно вплинуло на розви,
ток сільськогосподарського виробництва.
Рівень економічної активності населення віком
15—70 років зменшився з 64,9% у 2013 р. до
62,4% у 2014 р. Зниження цього показника спо,
стерігалось здебільшого серед мешканців
сільської місцевості

В умовах ринкової економіки спостері,
гається поширення неформальної зайнятості
населення. У 2014 р. кількість зайнятого насе,
лення, яке працювало на неформальних робо,
чих місцях, становило 4,5 млн, або 25,1 % від
загальної кількості зайнятого населення.
Більше половини неформально зайнятих осіб
(50,6 %) були мешканцями сільської місцевості.
Також чоловіки порівняно з жінками були
більш схильні працювати неформально (57,7 %).

Рівень безробіття населення віком 15—70
років (за методологією МОП) у цілому по Ук,
раїні, порівняно з 2013 р., збільшився на 2,0 в.п.
та становив у 2014 р. 9,3 % економічно актив,
ного населення зазначеного віку (серед насе,
лення працездатного віку — 9,7 %). Цей показ,
ник збільшився як у міських поселеннях (на 2,0
в.п.), так і в сільській місцевості (на 2,2 в.п)., але,
на жаль, він неадекватно відображає стан без,
робіття на селі, бо багато сільських жителів
офіційно незареєстровані як безробітні. При,
чинами незайнятості населення послужило в
основному звільнення з економічних причин та
звільнення з власного бажання.

Рівень безробіття населення працездатно,
го віку у 4 рази перевищував рівень зареєстро,
ваного безробіття, розрахованого по відношен,
ню до економічно активного населення працез,
датного віку (у жінок — у 2,9 раза, чоловіків —
у 5,3 раза, міських поселеннях — у 4,5 раза,
сільській місцевості — у 3,2 раза) [7].

Проаналізуємо сукупні ресурси домогоспо,
дарств, які включають в себе грошові доходи,
вартість спожитої продукції, отриманої з осо,
бистого підсобного господарства (за винятком
матеріальних витрат на їх виробництво), у по,
рядку самозаготівель, вартість подарованих
родичами та іншими особами продуктів харчу,
вання, суми пільг та безготівкових субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово,ко,
мунальних послуг, електроенергії, на придбан,



18
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2015

ня скрапленого газу, твердого, рідкого пали,
ва, суму безготівкових пільг на проїзд у транс,
порті, на оплату телефону, путівок в санатор,
но,курортні заклади, на купівлю ліків, суму ви,
користаних заощаджень, приросту позик, кре,
дитів, а також повернутих домогосподарствам
боргів).

Сукупні доходи сільського населення за
останні десять років зросли та за попередніми
даними в 2014 році складали 4454,96 млн грн. З
них: питома вага заробітної плати — 34,4%,
доходи від підприємницької діяльності — 5,1%,
доходи від продажу сільськогосподарської
продукції — 9,2%, доходи від власності — 2,3%,
пенсії — 21,5%, грошова допомога родичів —
3,9%, інші доходи — 23,6 відсотків.. За період з
1990 р. по 2014 рік частка заробітної плати в
структурі доходів зменшилася з 70,1% до 34,4%.
Ця негативна тенденція свідчить про втрату за,
робітною платою позиції основного джерела
доходу, тінізації економіки, спаду виробницт,
ва, скорочення зайнятості.

У структурі сукупних доходів на початок
2014 року найбільшу питому вагу займають як
в сільських та і в міських поселеннях грошові
доходи 85,0 та 94,1 % відповідно. Питома вага
вартості спожитої продукції, отриманої з осо,
бистого підсобного господарства та від само,
заготівель в міських домогосподарствах скла,
дає 1,6 % а в сільських — 11,1 %, що відповідає
укладу життя сільських жителів.

Аналізуючи зміни в структурі сукупних ре,
сурсів домогосподарств сільської місцевості
можна сказати, що за період 2000 р. по 2014 р.
по всім показникам практично не відбулося
змін, так частка грошових доходів у 2010 році
складала 82,4% а в 2014 році 85,0%, доходів від

отримання пенсій, стипендій,
допомоги та субсидій з 24,7 %
до 24,5 %, питома вага такого
виду доходів, як заробітна
плата 32,0 % до 34,4 %.

Більш детально проаналі,
зуємо грошові доходи насе,
лення та домогосподарств. На
початок 2014 року грошові до,
ходи міських домогоспо,
дарств становили 4345,62 грн.,
а сільських — 3788,5 грн. в по,
рівнянні з 2000 роком сума
грошових доходів міських до,
могосподарств збільшилася на
29,4%, а сільських на 3788,5%,
про що свідчить середня заро,
бітна плата працівників сіль,
ського господарства.

У структурі грошових доходів в 2014 році
найбільшу питому вагу займає в сільських по,
селеннях — оплата праці — 40,5 %, пенсії, сти,
пендії, допомоги та субсидії надані готівкою —
(33,5 %, що підтверджується віковим складом
сільських жителів. Велика частка соціальних
виплат свідчить не тільки про підтримку дер,
жави населення, а й про скорочення зайнятості,
недостатню кількість робочих місць, зростан,
ня частки незахищених осіб (рис. 1).

Негативним фактом є те, що питома вага
доходів від підприємницької діяльності та само
зайнятості на протязі останніх років складала
лише 5,1 % в 2014 році та 4,8 % в 2000 році. По,
рівнюючи українські домогосподарства з домо,
господарствами розвинутих країн ми можемо
бачити протилежну картину.

Проаналізуємо структуру сукупних витрат
домогосподарств, які включають в себе грошові
витрати, а також вартість спожитих домогос,
подарством і подарованих ним родичам та
іншим особам продуктів харчування, отрима,
них з особистого підсобного господарства та в
порядку самозаготівель, суми пільг та безготі,
вкових субсидій на оплату житлово,комуналь,
них послуг та електроенергії, суми безготівко,
вих пільг на проїзд в транспорті, на оплату те,
лефону та ін., вартість подарованих домогос,
подарством родичам та іншим особам про,
дуктів харчування, отриманих з особистого
підсобного господарства.

На структуру споживання в першу чергу
впливає зростання доходів та зміни в структурі
населення. Свідченням низького рівня забезпе,
чення населення є ситуація коли в структурі
споживання переважають витрати на особис,
те споживання.

Джерело: власні розрахунки на основі [8; 9].

Рис. 1. Динаміка структури грошових доходів
домогосподарств які проживають в сільській місцевості

(вибрані показники)
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За період з 2000 по 2014 рік в структурі су,
купних витрат найбільшу питому вагу займа,
ли споживчі сукупні витрати. Так, у 2014 році
в домогосподарствах розташованих в міських
поселеннях вони становили 93,3 % а в
сільській місцевості — 83,0 %. Неспоживчі
сукупні витрати складали 6,7 % та 17,0 %
відповідно, що свідчить про те, що переваж,
на частина населення України знаходиться за
межею бідності.

У структурі споживчих витрат домогоспо,
дарств сільської місцевості найбільшу питому
вагу займали витрати на продовольчі товари
48,5 % на непродовольчі товари, 8,4 % на опла,
ту послуг, 6,3 % на особисте підсобне господар,
ство, 10,7 % на інші витрати. В міських домо,
господарствах ці показники складали 55,4 %;
22,1 %; 15,8 %; 0,6 %; 6,1 % відповідно.

Аналізуючи данні в динаміці можна зверну,
ти увагу на той факт, що за останні роки
збільшилася в структурі витрат сільських до,
могосподарств питома вага споживчих витрат
з 82,2 % до 83,0 %, в тому числі на продукти хар,
чування з 42,3 % до 43,7 % та збільшилися вит,
рати на охорону здоров'я з 2,3 % до 2,6 % . По
іншим видам витрат суттєвих змін не відбуло,
ся.

Аналіз структури грошових витрат сільсь,
ких домогосподарств залежно від розміру се,
редньодушових еквівалентів грошових доходів
показує, що чим менші доходи на одну особу в
середньому за один місяць тим більша частка
споживчих витрат в їх структурі. Так, при до,
ході до 480,00 грн. споживчі грошові витрати
складають 93,1 % а при доході понад 3700,00
грн. — 68,6 відсотків.

Проаналізуємо більш детально структуру
витрат домогосподарств на продукти харчуван,
ня. Негативні тенденції в економіці України та
падіння платоспроможного попиту відбилося
на рівні споживання основних продуктів хар,
чування населенням.

Зміни в насиченні внутрішнього ринку
сільськогосподарською продукцією та продо,
вольством позначилися на рівнях споживання
основних продуктів харчування населенням
України. За розрахунками, у 2014 р. споживан,
ня картоплі становило 145 кг в розрахунку на
одну особу і порівняно з попереднім роком
збільшилося на 6,7%, олії — 13,8 кг (на 3,8 %),
яєць — 311 штук (на 0,3 %), хліба — 108,4 кг (на
0,1 %). Водночас споживання м'яса та м'ясоп,
родуктів зменшилося на 2,0 % і становило 54,9
кг на одну особу, молока — на 0,1 % (222,5 кг),
плодів, ягід і винограду — на 4,1 % (54,0 кг) ),
риби — на 25,5 % (10,8 кг) ), цукру — на 1,6 %
(36,5 кг), овочів та баштанних продовольчих
культур — на 0,3 % (163,1 кг). Енергетична
цінність добового раціону харчування населен,
ня України у 2014 р. за попередніми розрахун,
ками становила 2971 ккал. [7; 8].

На сьогодні дуже гостро стоїть проблема
розшарування населення. Аналізуючи дані таб,
лиці 1 можна констатувати той факт, що в 2014
році тільки 55,3 % домогосподарств розташо,
ваних в сільській місцевості мали середні екві,
валентні грошові доходи на місяць вище про,
житкового мінімуму в порівнянні з 2013 роком
(52,0 %) цей показник підвищився, але він по,
казує, що практично половина сільського на,
селення не отримує навіть мінімального дохо,
ду.

Аналізуючи таблицю, можна сказати, що
зменшилася частка населення з середніми екві,
валентними грошовими доходами на місяць,
нижчими прожиткового мінімуму, що свідчить
про позитивні передумови розвитку підприєм,
ництва в сільській місцевості.

Характеризуючи забезпеченість товарами
тривалого користування, можна сказати, що на
початок 2015 року 98,0 % домогосподарств ма,
ли холодильники, 82,8 % пральні машини, 66,4 %
пилососи, 96,1 % кольорові телевізори, 19,5 %
персональні комп'ютери, 25,3 % швейні маши,

Таблиця 1. Розподіл домогосподарств за рівнем доходів

Джерело: власні розрахунки на основі [8; 9].

Показники 
2013 2014 2014 р. до 2013 р. (+/-) 

у міських 
поселеннях 

у сільській 
місцевості 

у міських 
поселеннях 

у сільській 
місцевості 

у міських 
поселеннях 

у сільській 
місцевості 

Середній рівень 
середньодушових 
еквівалентних грошових 
доходів, грн. 

2081,83 1592,53 2099,33 1745,85 17,5 153,32 

Частка домогосподарств 
із середніми 
еквівалентними 
грошовими доходами на 
місяць нижче 
прожиткового мінімуму, 
% 

52,0 48,0 55,3 44,7 3,3 -3,3 
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ни, 62,5 % велосипеди, 22,2 % автомобілі, 89,5
% мобільні телефони.

Виходячи з аналізу статистичних даних та
оцінюючи стан розвитку підприємництва в соці,
альній сфері села можна сказати, що найбільш
перспективними є: торгівля продуктами харчу,
вання, транспортне обслуговування, торгівля
меблями, побутовою технікою, одягом та взут,
тям, послуги охорони здоров'я, ритуальні та
послуги зв'язку.
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збільшення витрат на послуги свідчать про по,
зитивні передумови розвитку підприємництва
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Агропромисловий комплекс є складною

соціально,економічною системою, яка сфор,
мувалась у залежності від внутрішнього та зов,
нішнього потенціалу держави та складається з
сукупності галузей національного господар,
ства, що об'єднані у комплекси продовольчих
та непродовольчих товарів. У продовольчому
комплексі особливе місце займає птахопродук,
товий підкомплекс, що останніми роками
стрімко розвивається та є експортноорієнтова,
ною перспективною сферою аграрного бізне,
су.

Економічні перетворення в Україні зміни,
ли механізм організаційно,економічних взає,
мовідносин, що сприяло важливості розвитку
птахопродуктового підкомплексу як стратегі,
чно важливої ланки на основі вдосконалення
методів ведення аграрного бізнесу як у вироб,
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ництві продукції птахівництва та її переробки,
так і у забезпеченні споживача кінцевою про,
дукцією. Враховуючи вищезазначене, особли,
вої актуальності набуває дослідження основ,
них тенденцій розвитку птахопродуктового
підкомплексу АПК України та потенційних то,
чок його зростання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ряд українських вчених економістів, як Р. Бу,
ряк [2], М. Зубець [1], М. Ільчук [6], М. При,
сяжнюк, П. Саблук [1], С. Сендецька [4], І. Ко,
новал, О. Кирилюк [6] та інші приділяли увагу
в своїх працях функціонуванню птахопродук,
тового підкомплексу АПК. Проте незважаючи
на значну кількість публікацій та їх наукову
значущість, у сучасних умовах господарюван,
ня сучасні тенденції розвитку птахопродуктово,
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го підкомплексу АПК України потребують
від науковців постійних та детальних дослід,
жень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає в дослідженні основних
тенденцій розвитку птахопродуктового
підкомплексу АПК України та надані рекомен,
дації щодо покращення його показників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У наших дослідженнях птахопродуктовий
підкомплекс розглядається як комплекс взає,
мопов'язаних інститутів та механізмів, що взає,
модіють та направлені на створення умов, які
здатні забезпечити розширення виробництва та
конкурентоспроможність підкомплексу зага,
лом, а також господарюючих суб'єктів, що до
нього входять. Підприємства комплексу вироб,
ляють м'ясо птиці всіх видів: куряче, гусяче,
качине, перепелине, індиче, яйця і яйцепродук,
ти, а також на багатьох підприємствах функ,
ціонують свої переробні цехи з глибокою пере,
робкою птиці, фірмова торгівлю, комбікормові
заводи та цехи.

Основою птахопродуктового підкомплексу
є птахівництво, що забезпечує добробут краї,
ни загалом та населення, шляхом постачання
харчових продуктів. У свою чергу галузь пта,
хівництва складається з підгалузей м'ясної та
яйцевої, що займаються виробництвом м'яса та
яєць відповідними сільськогосподарськими
підприємствами та птахофабриками. Особли,
вістю розвитку переробних галузей АПК є за,
лежність від двох складових продуктів, що є
різними у технології виробництва та споживчій
цінності. Первинна переробка забезпечує
трансформацію сільськогосподарської сирови,
ни (м'ясо, яйце) у напівфабрикати, що є сиро,
виною для вторинної переробки та меншою
мірою в товари для кінцевого споживання. Вто,
ринна переробка продукції птахівництва з роз,

витком технологій глибокої переробки сирови,
ни, розширення використання різноманітних
спецій, ароматизаторів, смакових добавок та
інших індигриєнтів перетворюється у вироб,
ництво синтетичних продуктів, що гарантує
помірну харчову цінність продуктів при вико,
ристанні сировини будь,якої якості.

Об'єктивний процес функціонування пта,
хопродуктового підкомплексу відбувається у
напрямку інтеграції та в механізмі його фор,
мування одним із напрямків розвитку є цент,
ралізація. Це відбувається під дією об'єктивних
факторів та як наслідок розвитку ринкової еко,
номіки, ефективності та прибутковості підком,
плексу. Тому все більше факторів сприяє фор,
муванню інтеграційних утворень з метою підви,
щення конкурентоспроможності птахопродук,
тового підкомплексу, внаслідок чого відбу,
вається переорієнтація на модернізацію, інно,
ваційний розвиток, створення системи комуні,
кацій, що здатні вирішити поставлені завдан,
ня.

Галузі, що входять до птахопродуктового
підкомплексу АПК є економічно привабливи,
ми та конкурентоспроможними видами агро,
бізнесу, про що свідчить стійка динаміка зрос,
тання виробництва м'яса птиці і яєць. Комплекс
також має значний експортний потенціал та
перспективи його нарощування, що є однією зі
стратегічних цілей підвищення ефективності
розвитку агропромислового комплексу до 2020
року.

 Дослідження структури виробництва м'я,
са в Україні вказують на те, що особливістю су,
часного стану розвитку галузі птахівництва
впродовж останнього десятиліття є динамічне
зростання чисельності поголів'я птиці усіх
видів, нарощування обсягів виробництва,
збільшення внутрішнього попиту та експорту
продукції. Якщо на початку 2000,х років в усіх
категоріях господарств налічувалося лише
123,7 млн голів птиці, то вже в 2015 р. її чисель,
ність зросла до 214,6 млн голів, тобто на майже
на 73, 5 % [3] (рис. 1).
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Рис. 1 . Структура виробництва м'яса в Україні, %
Джерело: Державна служба статистики України.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2015

23

Також суттєвими є зміни у структурі утри,
муваного поголів'я птиці в розрізі основних ка,
тегорія господарств. Частка птиці у сільсько,
господарських підприємствах в 2001 р. стано,
вила лише 20,5 %, тоді як впродовж наступних
15 років вона підвищилася до 56,9 %.

Найбільше поголів'я птиці сьогодні зосе,
реджено у Київській (27,3 млн голів або 12,7 %)
і Вінницькій областях (27,0 млн голів або 12,6
%). Значне поголів'я зосереджено в Черкаській
області — 24,6 млн голів (11,4 %), Дніпропет,
ровській — 18,1 млн голів (8,4 %) та Херсонській
— 12,6 млн голів (5,9 %). Разом у цих областях
утримується 51,1 % всього поголів'я птиці в
Україні та понад 70 % — у сільськогосподарсь,
ких підприємствах [3] (рис. 2).

Внаслідок вдало проведеної модернізації
і залучення інвестицій, а також кращих іно,
земних та вітчизняних технологій виробниц,
тво м'яса птиці зросло протягом 2010—2014
рр. на 26 %. При цьому питома вага м'яса
птиці в структурі виробництва всіх видів м'я,
са підвищилась із 46,3 % до 49,4 % [3] (рис.
3).

Також, важливим продуктом птахопродук,
тового комплексу є виробництво яєць. Протя,
гом 2009—2014 рр. виробництво яєць в Україні
зросло на 15,2 %, що дозволило в повному об,
сязі задовольнити науково обгрунтовані потре,
би споживання населенням у цьому продукті
[5].

За даними Державної служби статистики
України в 2014 р. рентабельність вирощуван,
ня м'яса птиці без промислової переробки в
Україні була від'ємною [3]. Водночас з ураху,
ванням результату від діяльності підприємств
птахопродуктового підкомплексу АПК із по,
вним циклом виробництва м'яса птиці, пов'я,
заної із забоєм, підготовкою, виробництвом
свіжого, охолодженого або замороженого
м'яса, рівень рентабельності становив майже
18%.

Проведені дослідження доводять, що ви,
робництво яєць є високоприбутковим видом
господарської діяльності. Найвищу рента,
бельність при виробництві яєць в 2014 р. отри,
мали агровиробники Івано,Франківської
(157,6 %), Черкаської (60,2 %), Харківської
(53,6 %) та Кіровоградської (49,6 %) областей
[5].

 Збільшення вітчизняного виробництва
м'яса птиці (1,2 млн т) позитивно позначилося
на зовнішньоторговельній діяльності. У 2013
році обсяг експорту м'яса птиці становив 120
тис. т (1,2 % світового експорту), а у 2014 р. —
175 тис. т (1,5 % світового експорту) [5]. Та,
ким чином, серед десяти найбільших світових
експортерів м'яса птиці Україна впевнено по,
сідає дев'яту позицію. Основним імпортерами
є Єгипет, Іран, Молдова, Казахстан, Вірменія,
Грузія. Слід зазначити, що географія украї,
нського експорту значно розширилася за ра,
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Рис. 2. Структура утримуваного поголів'я птиці всіх видів станом на початок 2015 р., %
Джерело: Державна служба статистики України.
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хунок африканських ринків. Якщо за перші
п'ять місяців 2012 року в країни Африки було
експортовано трохи більше 400 т м'яса птиці,
то вже в поточному році обсяг експорту збіль,
шився в десять разів, в основному за рахунок
Лівії та Ліберії.

 Експорт до країн Європи у 2014—2015 рр.
зріс по м'ясу птиці — в 3,1 рази, до 27,3 млн дол.
Також зріс експорт яєчних продуктів, зокрем
— у першій половині 2014 року ця продукція не
експортувалася, а за аналогічний період 2015
року обсяги експорту становлять 4,5 млн дол.
Водночас негативною тенденцією є те, що внас,
лідок зниження платоспроможності населен,
ня відбулось зменшення внутрішного попиту у
2014 році до 1,1 млн.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Розглядаючи процес функціонування пта,

хопродутового підкомплексу у системі веден,
ня народного господарства, визначено, що
сформувався певний дисбаланс між ростом ви,
робництва продукції птахівництва та стагнації
переробних галузей АПК та машинобудуван,
ня. Такі тенденції негативно впливають на кон,
курентоспроможність підкомплексу загалом. З
усіх галузей, що входять до птахопродуктово,
го підкомплексу України, на сьогодні, найкращі
перспективи збереження конкурентних по,
зицій на внутрішньому продовольчому ринку
та виходу на світовий є у галузі птахівництва.
Реалізація їх повною мірою залежатиме від зва,
женої та ефективної взаємодії виробників, що
здебільшого представлені потужними агрохол,
дингами, та держави в особі органів влади і аг,
рарної науки, яка має і надалі створювати спри,
ятливі умови й надавати підтримку для розвит,
ку не лише птахівництва, але й інших, не менш
важливих галузей птахопродуктового підком,
плексу.

Жодна з галузей тваринництва за ос,
танні 10—15 років не мала такої позитивної
динаміку росту,  як птахівництво.  Цей
досвід необхідно узагальнити для подаль,
шого відродження інших менш успішних
галузей птахопродуктового підкомплексу.
Водночас можливості внутрішнього ринку
щодо забезпечення стійких показників зро,
стання виробництва об'єктивно обмеженні
через його перенасичення продукцією га,
лузі.

Відтак, розвиток птахопродуктового під,
комплексу АПК України можливий за умови
технічного переоснащення та використання

новітніх технологій, що потребує подальших
досліджень і дозволить покращити обсяги ви,
робництва та збільшити експорт як на тра,
диційні світові ринки, так і нові.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах для здійснення ефектив,

ної господарської діяльності підприємства важ,
ливу роль відіграє його трудовий потенціал. У
найзагальнішому вигляді трудовий потенціал
характеризує такі  можливості  персоналу
підприємства, що можуть бути мобілізовані для
досягнення конкретної мети його функціональ,
ної діяльності. Провідну роль у забезпеченні
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LABOR POTENTIAL REPRODUCTION OF CONTRYSIDE

Розкрито сутність і зміст поняття "відтворення трудового потенціалу". Окреслено етапи відтворення трудового
потенціалу сільських територій, запропоновано авторську модель цього процесу. Обгрунтовано характеристику
етапів відтворення трудового потенціалу сільських територій. Розкрито поняття демографічної якості трудового
потенціалу та розглянуто механізм її відтворення як нарощування якісної бази трудового потенціалу. Відтворення
трудового потенціалу відбувається в часі та просторі під впливом факторів, які визначають формування, розвиток та
використання трудового потенціалу. Держава регулює процеси формування, реалізації, збереження трудового по0
тенціалу через демографічну, соціальну та економічну політику, політику зайнятості. Відтворювальний цикл розг0
лядається з моменту народження людини. Відтворювальний цикл трудового потенціалу — це безперервний процес
проходження всіх етапів та зміни у зв'язку з цим і їх кількісно0якісними характеристиками. Зміст кожного етапу
відтворювального циклу безпосередньо залежить від типу економічних відносин, що панують у суспільстві.

The essence and the concept of "reproduction of labor potential" are disclosed. The stages of reproduction of labor
potential of rural areas are defined, author's model of this process is proposed. Grounded characteristic stages of
reproduction of labor potential of rural areas. The concept of demographic potential and quality of working the mechanism
of reproduction as increasing quality employment base potential. Play labor potential is in time and space under the
influence of factors that determine the formation, development and use of labor potential. The state regulates the processes
of formation, implementation, saving labor potential because of the demographic, social and economic policy, employment
policy. Reproductive cycle seen since birth. Reproduction cycle of labor potential — a continuous process of going through
all the stages and changes in this regard, and their quantitative and qualitative characteristics. The content of each stage
of the reproductive cycle depends on the type of economic relations that prevail in society.

Ключові слова: трудовий потенціал, відтворення трудового потенціалу, етапи, сільські
території.

Key words: labor potential, the reproduction of labor potential, stages, rural areas.

стабільності та конкурентоспроможності еко,
номіки України, фундаментом прогресивного
розвитку суспільства в цілому та сільських те,
риторій зокрема відіграє рівень та якість тру,
дового потенціалу. Тому відтворення трудово,
го потенціалу як вирішальної передумови со,
ціально — економічної стабілізації та його
ефективного використання стає основою роз,
витку країни.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання відтворення трудового потенціалу ос,
таннім часом знаходиться в центрі уваги науковців.
Вагомий внесок у розгляд цього питання зробили
відомі сучасні вітчизняні та російські економісти:
Бандур С.І., Біляцький С., Долишній М.І., Заяць Т.А.,
Злупко С.М., Карпухін Д.М., Лич В.М., Лукінов І.І.,
Онікієнко В.В., Пирожков С.І., Трегобчук В.М.,
Шаульська Л. В., та інші.

У сучасних умовах економічного розвитку Ук,
раїни дослідження процесу відтворення трудово,
го потенціалу є досить актуальним. Потрібно заз,
начити, що проблеми відтворення трудового по,
тенціалу постійно цікавлять провідних вчених Ук,
раїни і інших країн світу. Варто зазначити, що ак,
туальною сьогодні є необхідність дослідження
відтворення трудового потенціалу в межах регіо,
ну, яка викликана, певними обставинами: населен,
ня як основа формування трудового потенціалу
закріплюється і веде життєдіяльність у рамках пев,
ного регіону (хоч і присутня міграція); забезпечен,
ня умов, які впливають на розвиток людини як пра,
цівника і як особистості, її пристосування до праці,
використання її здібностей в процесі виробницт,
ва, а також задоволення її потреб здійснюється в
межах конкретного регіону; управління процеса,
ми загального відтворення трудового потенціалу,
вирішення соціально,економічних завдань вико,
нується, перш за все, регіональними органами; в
умовах функціонування ринкової економіки тру,
довий потенціал регіону відіграє визначальну роль,
а напрями використання його якісних характери,
стик визначають регіональну специфіку соціально,
економічного та інноваційного розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування та характерис,

тика етапів відтворення трудового потенціалу
сільських територій.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Відтворення трудового потенціалу — це про,

цес розвитку трудової активності певного поко,
ління людей. Його показником є, зокрема, серед,
ня кількість людино,років трудового життя, яке
даному поколінню належить прожити у складі
економічно активного населення при наявному
рівні природного відходу та рівні економічної ак,
тивності. Виходячи з цього поняття, М. Долішний,
С. Злупко, Т. Злупко, Т. Токарський розрізняють
максимальну, гіпотетичну, потенційну і реальну
тривалість майбутнього трудового життя [1]. Під
максимальною тривалістю наступного трудового
життя ці науковці розуміють різницю в числі років
між верхнім та нижнім рівнями робочого періоду.
Під гіпотетичною тривалістю наступного трудо,
вого життя розуміють цю ж саму різницю з ура,
хуванням повікових рівнів економічної активності.

Число років між верхньою і нижньою межами
робочого періоду з корегуванням на рівень повіко,

вого природного відбору даного населення — це
потенційна тривалість наступного трудового жит,
тя, а число років між верхньою і нижньою межами
робочого періоду з урахуванням як повікових
рівнів економічної активності, так і повікових
рівнів природного відбору даного населення є ре,
альною тривалістю наступного трудового життя.

На увагу заслуговують наукові позиції С. Пи,
рожкова, І.Лукінова, О. Хомра у питаннях розг,
ляду трудового потенціалу в контексті теорій ево,
люції населення, так званий демографічний підхід.
У працях згаданих дослідників [2; 3] людина як
фізичний носій трудового потенціалу, в рамках
його відтворення розглядається як безпосередня
заміна одного покоління іншим, встановлення пев,
ної межі його спроможності відновити свої демог,
рафічні компоненти.

Науковці також використовують поняття де,
мографічної якості трудового потенціалу та розг,
лядають механізм її відтворення як нарощування
якісної бази трудового потенціалу.

Автори такого підходу стверджують, що "про,
цес відтворення трудового потенціалу не зводить,
ся до функціонування якої,небудь однієї його
підсистеми: демографічної, соціально,економічної
або соціально,психологічної, а представляє в кож,
ний момент часу безперервну їх взаємодію" [3].

Разом з тим, ми поділяємо думку, наведену в
роботі В.М. Трегобчука [4], що прихильники де,
мографічного підходу, враховуючи статево,вікові
шкали населення, не мають змоги передбачити з
належною точністю захворювання і смертність,
зумовлені екологічними чинниками. У цьому зв'яз,
ку варто зауважити, що визначення кількості на,
селення працездатного віку на той чи інший пері,
од — це ще далеко не точно розрахований трудо,
вий потенціал.

В Україні протягом останніх років екогомо,
логічні дослідження почали проводитися із ши,
роким залученням медичних, статистичних і соц,
іологічних обстежень. Узагальнені результати та,
ких обстежень є в наукових публікаціях і дисер,
таціях. Вони свідчать про погіршення якісних па,
раметрів природного середовища і його негатив,
ний вплив на відтворення трудового потенціалу
населення. Відомо, що територія України пере,
насичена забруднювачами, вона оголошена зо,
ною екологічного лиха. Як відомо, негативні
впливи для здоров'я людей дуже різко посилила
Чорнобильська катастрофа. Економічна криза
теж істотно вплинула на можливість протистоя,
ти впливу екосистем на відтворення трудового
потенціалу нації. При з'ясуванні особливостей і
закономірностей розвитку трудового потенціалу
населення потрібно враховувати якомога більше
факторів, адже тільки таким чином можна пізна,
ти всю складність об'єктивної реальності. Важ,
ливою характеристикою трудового потенціалу є
величина його втрат. Вона характеризує різницю
між максимальною і реальною тривалістю на,
ступного трудового життя.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2015

27

Необхідно відзначити, що частина втрат тру,
дового потенціалу зумовлена повіковими рівнями
природного відходу даного населення (абсолютні
втрати трудового потенціалу), а частина — повіко,
вими рівнями економічної активності, що складає
резерв трудового потенціалу.

Таким чином, із врахуванням втрат трудового
потенціалу, можливими є декілька етапів його
відтворення. На початку переважає відтворення
втрат за рахунок передчасного природного відхо,
ду працездатного контингенту, а на заключному
етапі — скорочення резерву трудового потенціа,
лу (скорочення терміну навчання, продовження
продуктивної трудової діяльності у зв'язку з більш
пізнім виходом на пенсію).

Отже, відтворення трудового потенціалу
відбувається в часі та просторі під впливом фак,
торів, які визначають формування, розвиток та
використання трудового потенціалу.

Аналіз поглядів щодо змісту процесу від,
творення трудового потенціалу показує розбіж,
ності, які пов'язані з різними визначеннями цих
понять. Зокрема поширені визначення, де його
відтворення тлумачиться як процес формування
кількісних і якісних елементів, котрі характеризу,
ють сукупні можливості населення до трудової
діяльності у відповідних історичних і соціально,
економічних умовах.

При цьому його сутність прирівнюється до
відтворення суспільного продукту, тобто у вигляді
окремих фаз: виробництва, розподілу, обміну і
споживання.

На відміну від такого підходу В.М. Лич пропо,
нує концепцію інтенсивного типу відтворення тру,
дового потенціалу на базі розширеного відтворен,
ня населення, робочої сили, пов'язуючи останній
підхід із зайнятістю, ринком праці, робочими
місцями, якісними характеристиками та соціаль,
но,економічною політикою держави [5].

Якщо дотримуватися демографічної концепції
відтворення трудового потенціалу, то його відтво,
рення зводиться до відтворення поколінь, що оз,
начає розгляд даного процесу в аспекті міграції і
соціальної мобільності в умовах певних соціаль,
но,економічних відносин.

Тоді концепція відтворення трудового потен,
ціалу повинна базуватись на визначенні пріори,
тетів соціально,економічної політики, що забез,
печують найбільш сприятливі умови відтворення
населення.

Покращення демографічної основи відтворен,
ня трудового потенціалу є важливою потребою роз,
робки ефективної державної політики їх розвит,
ку. Її наукове обгрунтування необхідне для прий,
няття відповідних управлінських рішень і потребує
виділення специфічних етапів функціонування тру,
дового потенціалу у відтворювальній системі.

Проведений нами аналіз наукових праць
свідчить, що в полі зору фахівців були стадії
відтворювального циклу, що неповною мірою
відповідає сучасному етапу.

Найперше відзначимо, що нинішній етап роз,
витку України як незалежної держави ринкового
типу супроводжується становленням якісно нових
соціально,трудових відносин. Зміст цих відносин
на сьогодні проявляється у виділенні нових
суб'єктів, розширенні кола представників їх інте,
ресів, виконанні ними неспецифічних для поперед,
нього радянського періоду функцій.

Потрібно відзначити, що наукові дослідження
дореформеного періоду всесторонньо висвітлюва,
ли притаманний даній системі господарювання
відтворювальний цикл трудового потенціалу, який
охоплює процеси його формування, обміну, роз,
поділу, перерозподілу, використання і розвитку.

Разом з тим, змістовне наповнення окремих
етапів не відповідає сучасній українській дійсності.
Проголошення ідеї свободи вибору видів форм
життєзабезпечення, підвищення вимог до якості
робочої сили, руйнування ідеалів престижності
праці як прояви нових соціально,економічних
відносин зумовили необхідність виділення нових
етапів.

Доцільно у цьому плані зазначити, що важелі
регулювання кількості і якості трудового потенц,
іалу також є новими: пріоритетне державне регу,
лювання змінено на ринкові інструменти впливу.
Ринковий механізм впливає на професійно,квалі,
фікаційну структуру кадрів, визначає обсяги про,
фесійної підготовки, диктує вимоги до праців,
ників, їхньої конкурентоспроможності. При цьо,
му виникають диспропорції на ринку праці як ре,
зультат нездатності продажу робочої сили, без,
робіття, тобто з'являються економічні категорії,
які не були притаманними радянському суспіль,
ству.

Сьогодні в Україні відбувається зміна інстру,
ментарію впливу на кожний етап відтворення тру,
дового потенціалу, перерозподіл ролі інститутів у
цьому процесі. В більшості випадків умови вико,
ристання трудового потенціалу визначаються
тими, хто пропонує роботу, тобто, роботодавця,
ми, що зумовлює необхідність використання
інструментів договірного регулювання, більш ак,
тивної захисної функції профспілок, розвитку
системи самозахисту працюючих від загроз руй,
нування трудового потенціалу тощо.

За наявності ринкових відносин держава є
носієм регулюючих, законодавчих, захисних
функцій. Вплив на умови використання трудового
потенціалу здійснюється опосередковано, шляхом
використання ринкових важелів та відповідних
державних інструментів, керуючись необхідністю
досягнення суспільних цілей і реалізації інтересів
бізнесу. Держава регулює процеси формування,
реалізації, збереження трудового потенціалу че,
рез демографічну, соціальну та економічну полі,
тику, політику зайнятості.

Нові економічні умови змінюють критерії
ефективності кожного етапу відтворювального
циклу трудового потенціалу. На відміну від про,
голошеної в радянські часи повної зайнятості в
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ринковому суспільстві домінує продуктивна зай,
нятість, яка і є критерієм ефективності етапу ви,
користання трудового потенціалу.

Цілком новими критеріями ефективності
відтворення трудового потенціалу є висока
підприємницька активність працюючих, гарантії
зайнятості, відсутність "тіньових" відносин у тру,
довій сфері, відповідність кількісно,якісного скла,
ду трудового потенціалу потребам економічного
розвитку, низький рівень безробіття, високий
рівень конкуренто, спроможності робочої сили,
висока її вартість.

Етапи відтворювального циклу трудового по,
тенціалу досить грунтовно і повно описала в своїй
праці [6] Л.В. Шаульська. Нами повністю под,
іляється думка щодо етапів відтворювального цик,
лу. Разом з тим вважаємо, що доцільно було б роз,
ширити зміст першого етапу — "формування тру,
дового потенціалу". Розкриваючи зміст цього ета,
пу, зазначений вище автор трактує, що це є "про,
цес набуття людиною рис та властивостей, необх,
ідних для використання в трудовій діяльності, здо,
буття певних знань і навичок, фізичного, емоцій,
ного, духовного, професійного розвитку".

Тобто відтворювальний цикл розглядається з
моменту народження людини.

Однак йдеться про відтворення трудового по,
тенціалу, одним з основних чинників котрого є
демографічне відтворення, на яке може здійсню,
вати вплив держава, шляхом здійснення відпові,
дної соціально,економічної політики, результа,

ти якої можуть вплинути на демографічну ситу,
ацію населення країни через певний період часу,
рівно як і інші непередбачені суспільні явища, на,
приклад, війни, катастрофи, епідемії, що супро,
воджуються значними людськими жертвами
тощо.

Якщо прийняти за основу комплексну струк,
туру етапів відтворювального циклу трудового
потенціалу, запроваджену Л.В. Шаульською, і вра,
хувати наведені зауваження, то матимемо наступ,
ну структуру (табл. 1).

Характеризуючи етапи відтворення, зазначи,
мо, що на стадії формування трудового потенціа,
лу закладаються майбутні можливості людини як
суб'єкта трудової діяльності, тому стан здоров'я,
рівень знань та освіти, правильний вибір професії
є вирішальними для набуття певного соціального
статусу, рівня добробуту майбутнього працівни,
ка.

Переконливим чинником вибору тієї чи іншої
професії для молодої людини безперечно є пре,
стижність та умови праці, можливості та рівень
матеріальної забезпеченості, на який вона споді,
вається в майбутньому як представник певної про,
фесійно,кваліфікаційної групи.

ВИСНОВКИ
Отже, відтворення трудового потенціалу

відбувається на всіх стадіях людського життєвого
циклу — від народження та розвитку дитини до
становлення та функціонування людини як актив,

Таблиця 1. Етапи відтворення трудового потенціалу

Джерело: складено автором за матеріалами [6].

Етап Зміст етапу Критерії ефективності етапу Носії трудового потенціалу
Формування 
трудового 
потенціалу 

Процес забезпечення природного 
відтворення людини, набуття нею 
рис та властивостей, необхідних 
для використання в трудовій 
діяльності, здобуття певних знань і 
навичок, фізичного, емоційного, 
духовного, професійного розвитку 

Ефективна соціально-економічна 
політика держави. Високий рівень 
грамотності та освіченості, духовної, 
фізичної культури покоління; професійна 
орієнтація, самовизначення; високий 
рівень здоров’я населення 

Населення до непраце-
здатного і працездатного 
віку 

Збереження 
трудового 
потенціалу 

Зміцнення позитивних кількісно-
якісних характеристик трудового 
потенціалу, усунення та 
попередження загроз його 
руйнування та розвитку 

Наявність умов та можливостей 
розширеного відтворення трудового 
потенціалу, покращення здоров’я; 
справедлива винагорода за працю, 
гарантії зайнятості, безпечні умови праці, 
захист трудових прав, відсутність 
«тіньових» відносин у трудовій сфері 

Населення без обмеження 
вікових рамок і намірів 
щодо економічної 
активності 

Розвиток 
трудового 
потенціалу 

Процес прогресивних змін 
кількісно-якісних характеристик 
трудового потенціалу для 
забезпечення його найповнішої 
реалізації і ефективного 
використання, потреб соціально-
економічного розвитку в нинішній 
час та в перспективі 

Стале відтворення життєвого потенціалу; 
високий рівень соціальних та трудових 
прав, їх реалізація, відповідність якісного 
рівня і кількісного складу трудового 
потенціалу потребам економічного 
розвитку; висока мотивація до праці, 
трудова, підприємницька та інноваційна 
активність 

Населення без обмеження 
вікових рамок і намірів 
щодо економічної 
активності 

Реалізація 
трудового 
потенціалу 

Продаж та купівля найманої 
робочої сили; започаткування 
власної справи для підприємців 

Низький рівень безробіття; високий 
рівень конкурентоспроможності робочої 
сили; професійна і соціально-економічна 
самореалізація в праці 

Економічно активне 
населення 

Використання 
трудового 
потенціалу 

Споживання результатів праці 
найманих працівників з метою 
вироблення благ та надання послуг 
через організацію виробництва та 
праці, стимулювання трудової, 
інноваційної та підприємницької 
активності та продуктивності 

Продуктивна зайнятість, висока вартість 
робочої сили, високий рівень 
продуктивності праці; трудова, 
підприємницька, інноваційна активність 
працюючих 

Зайняте населення
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ного суб'єкта трудової діяльності, а також до по,
ступового зменшення трудової активності (втра,
та працездатності, старіння, вихід на пенсію). Воно
формується на основі діалектичного взаємозв'яз,
ку систем ключових понять, пов'язаних із відтво,
ренням окремих категорій населення, котрі об,
грунтовують, зокрема, сутність трудового потен,
ціалу. Відтворювальний цикл трудового потенціа,
лу — це безперервний процес проходження всіх
етапів та зміни у зв'язку з цим і їх кількісно,якіс,
ними характеристиками. Зміст кожного етапу
відтворювального циклу безпосередньо залежить
від типу економічних відносин, що панують в
суспільстві.

З огляду на це, усі соціально,економічні про,
грами як форми реалізації політики держави
щодо села повинні містити спеціальні розділи, по,
в'язані: зі створенням умов для забезпечення роз,
ширеного відтворення трудового потенціалу, і не
тільки на сучасному етапі, а й у майбутньому; з
формуванням можливостей для продуктивного
його використання через відповідне економічне
підгрунтя, збалансований регіональний розвиток,
впровадження системи стимулів до праці; із за,
безпеченням умов праці та життя, реалізацією
соціальних гарантій зайнятого і незайнятого на,
селення в умовах формування ринкових відносин,
які є передумовою для поліпшення всіх пара,
метрів формування трудового потенціалу. Усе це
враховано при визначенні мети державної пол,
ітики щодо розвитку трудового потенціалу. Вона
полягає у створенні правових, економічних, соц,
іальних і організаційних засад щодо його ефек,
тивного використання, збереження, відтворення
та розвитку, спрямованих на створення умов для:
поліпшення природної бази формування робочої
сили; отримання професійно,технічної та вищої
освіти, професійних послуг з підготовки, пере,
підготовки і підвищення кваліфікації відповідно
до суспільних потреб; забезпечення повної про,
дуктивної зайнятості і запобігання повному без,
робіттю, поліпшення охорони праці, зниження
ризику втрати здоров'я і життя працюючих на
виробництві; забезпечення соціального захисту
працюючого і непрацюючого населення; посилен,
ня відтворювальної стимулюючої та регулюючої
функцій заробітної плати; забезпечення зростан,
ня реальних доходів населення та захисту прав
громадян у сфері соціально,трудових відносин.
Стратегія розвитку села повинна передбачати
підхід до неї як до соціально,територіальної
підсистеми суспільства, що виконує широкий
спектр національно,господарських функцій: де,
мографічну, трудоресурсну, культурну, приро,
дозбереження, рекреаційну і ін. Це означає, що в
сільській місцевості необхідно створити при,
стойні умови життя, рівнозначні за якістю з
міськими. Пріоритетне значення має вирішення
проблем бідності, здоров'я і освіти на основі
міжвідомчого програмного підходу. Тут, безу,
мовно, необхідні заходи державного регулюван,

ня і ринкового самоналаштування, фінансовий
розвиток села варто здійснювати за багатока,
нальним принципом: за рахунок держбюджету,
місцевих бюджетів, позабюджетних фондів,
коштів юридичних і фізичних осіб, що залучають,
ся до реалізації соціальних програм. Бюджетні
кошти селу повинні виділятися окремим рядком
й бути захищеними від "секвестрування".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розуміння економічної природи взаємо,

зв'язків суспільства та навколишнього природ,
ного середовища формує можливості вибору
найефективніших варіантів реалізації виробни,
чої діяльності та суспільної поведінки людини.
Саме прагнення підвищити ефективність фун,
кціонування виробничих і суспільних систем з
урахуванням їх впливу на природне середови,
ще спонукає формувати принципово нові
підходи в обліку, який є інформаційною базою
розвитку екологічного менеджменту та ауди,
ту. Екологічний облік може бути рушійним ме,
тодом обліку витрат на охорону навколишньо,
го середовища та визначення такого підходу до
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явищ господарської діяльності підприємств,
розгляду всіх засобів і процесів у безпосеред,
ньому їх русі й розвитку, єдності, взаємозв'яз,
ку та взаємоузгодженні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вченими зроблено значний внесок до тео,
ретичного та практичного обгрунтування пи,
тань, пов'язаних з екологічними аспектами
фінансово,господарської діяльності підпри,
ємств. Цей науковий напрям висвітлено у працях
вітчизняних вчених: І.В. Замули [1], Н.А. Лев,
ченко [2], Л.І. Максимів [3], Н.М. Малюги [4],
Л.М. Пелиньо [5], М.С. Пушкаря та інших. Од,
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нак, й досі не розроблено методологічного
інструментарію для практичного ведення об,
ліку витрат і результатів природоохоронних
заходів на вітчизняних, зокрема, сільськогос,
подарських підприємствах. Тому на сьогодні
актуальним є питання розробки і впроваджен,
ня на аграрних підприємствах системи еколог,
ічно орієнтованого обліку, продуктом якої є
саме інформація про взаємодію підприємства
із довкіллям.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: розглянути загальні засади

розвитку екологічного обліку та контролю, об,
грунтувати необхідність їх впровадження в об,
ліково,аналітичну практику сільськогоспо,
дарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Останніми десятиліттями світова спільнота
не на жарт стурбована станом природного дов,
кілля. Тому, нині першочерговим завданням є
здійснення переходу економіки України до еко,
логічно збалансованого розвитку у напрямку
перетворення техногенного господарського

мислення у соціально,екологічне.
Здоров'я та добробут людини великою

мірою залежать від середовища, в якому вона
живе — чистоти повітря, води та землі. Загаль,
ний рівень забруднення навколишнього сере,
довища в деяких регіонах є дуже високим і ста,
новить серйозну загрозу для здоров'я людей.
Для України дуже гострими є проблеми, пов'я,
зані з викидами забруднюючих речовин у по,
вітря, накопиченням токсичних відходів, збе,
реженням значної питомої ваги неочищених
стоків, що потрапляють у водні об'єкти. Стан
навколишнього природного середовища харак,
теризується інтегрованим показником, який
враховує стан окремих середовищ довкілля.

Інтегральній показник стану навколишньо,
го середовища характеризує комфортність
проживання стосовно стану навколишнього
природного середовища; являє інтегровану
оцінку показників стану земельних ресурсів,
водних ресурсів та атмосферного повітря.

Оцінка стану навколишнього середовища
(далі — інтегральний показник) визначається
за показниками стану атмосферного повітря,
земельних та водних ресурсів через антропо,
генне навантаження і природний стан екосис,
тем регіонів України. Інтегральний показник є
абсолютним і визначається об'єктивними ре,
зультатами моніторингу стану довкілля в пев,
ному регіоні України та не залежить від його
місця відносно інших регіонів.

Інтегральний показник коливається в діапа,
зоні від 0 до 1,0: вище значення свідчить про
більш сприятливий екологічний стан (табл. 1).

Проведені розрахунки показників стану
навколишнього середовища у регіонах за
2000—2014 роки дозволили визначити тенден,

Значення інтегрального 
показника Стан середовища 

0,000 – 0,200 Кризовий 
0,201 – 0,400 Критичний 
0,401 – 0,600 Напружений 
0,601 – 0,800 Задовільний 
0,801 – 1,000 Сприятливий 

Таблиця 1. Шкала оцінки стану
навколишнього природного середовища

залежно від значення інтегрального
показника

Таблиця 2. Стан навколишнього середовища за значенням інтегрального показника в
регіонах України

Рік Сприятливий Задовільний, напружений, 
критичний, кризовий Одеська область 

область значення область значення рейтинг значення 
2000 Херсонська 0,997 Дніпропетровська 0,682 20 0,827 
2001 Херсонська 0,998 Дніпропетровська 0,673 17 0,811 
2002 Тернопільська 0,987 Дніпропетровська 0,656 18 0,907 
2003 Тернопільська 0,993 Дніпропетровська 0,677 21 0,868 
2004 Херсонська 0,999 Дніпропетровська 0,534 20 0,867 
2005 Херсонська 0,857 Запорізька 0,525 19 0,747 
2006 Волинська 0,855 Запорізька 0,540 19 0,760 
2007 Тернопільська 0,833 Запорізька 0,490 19 0,664 
2008 Тернопільська 0,835 Запорізька 0,511 21 0,650 
2009 Тернопільська 0,834 Дніпропетровська 0,552 20 0,677 
2010 Тернопільська 0,834 Дніпропетровська 0,502 21 0,652 
2011 Тернопільська 0,829 Дніпропетровська 0,496 19 0,657 
2012 Закарпатська 0,808 Вінницька 0,528 3 0,699 
2013 Закарпатська 0,789 Хмельницька 0,505 2 0,697 
2014 Закарпатська 0,829 Сумська 0,521 2 0,704 

Джерело: складено автором на основі даних статистичних бюлетенів Державної служби статистики України за 2011—2015 рр.
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цію деяких областей до вираженої стабільності
характеристик екологічної ситуації (табл. 2).

Розміщення регіонів за шкалою значень
інтегрального показника в ці роки майже не
змінилося. Помітно відрізнялися параметри
екологічної ситуації у 3,х групах регіонів: пер,
ша — найбільш благополучна та чисельна,
охоплює 14 областей (Херсонська, Терноп,
ільська, Волинська, Закарпатська та інші об,
ласті). Друга група містить відносно благопо,
лучні регіони (Житомирська, Чернігівська,
Івано,Франківська області). Погіршена еколо,
гічна ситуація в цій групі обумовлена, насам,
перед, такими чинниками, як висока питома
вага скинутої неочищеної води в загальному її
обсязі, підвищена кількість важких металів у
стічних водах; підвищена кількість викидів азо,
ту та сірки; значна кількість викидів шкідливих
речовин від пересувних джерел забруднення.

Вкрай незадовільною залишається еколо,
гічна ситуація у великих індустріальних регіо,
нах країни, які відносяться до третьої групи
регіонів (Вінницька, Дніпропетровська, Запо,
різька, Сумська, Хмельницька області), для
яких значення інтегрального показника є сут,
тєво нижчим. За оцінкою показників цього бло,
ку дані регіони значно потерпають від неспри,
ятливого екологічного стану.

За останні три роки відбулися зміни в гіршу
сторону, адже найкращий показник стану на,
вколишнього середовища не перевищує значен,
ня в 0,8297, що в Закарпатській області. Таким
чином, Одеська область має задовільний стан
та посідає 2 місце з рівнем 0,704, а в Сумській
області найнижчий показник — 0,521, що
свідчить про напружений екологічний стан ре,
гіону. Отже, агропромисловим підприємствах,
які ведуть свою виробничу діяльність в даних
регіонах слід враховувати дану статистику,
адже поява проблеми екологізації виробницт,
ва з врахуванням фактору екологічної безпе,
ки, зміни в поведінці вітчизняного споживача
та посилення конкуренції серед виробників
сільськогосподарської продукції в країні сти,
мулює зацікавленість у проведенні екологічної
політики підприємства в напрямку добро,
вільного впровадження системи екологічного
управління.

Унаслідуючи досвід провідних агрохол,
дингів, як, наприклад, Астарта — Київ, перей,
маємо, що реалізація цілей впровадженої Еко,
логічної політики в даній компанії забезпе,
чується персональною відповідальністю як ви,
щого керівництва, так і кожного співробітни,
ка підприємства за дотримання вимог міжна,
родного стандарту ISO 14001:2004 та Корпора,

тивної системи екологічного менеджменту.
Підприємства агрохолдингу розміщені в спри,
ятливих (Тернопільській, Полтавській,
Харківській областях), задовільних (Жито,
мирській області) так і в напружених регіонах
(Вінницькій, Хмельницькій областях). Щорічно
підприємства Компанії підтверджують, що
вони відповідають міжнародним стандартам
шляхом проведення верифікаційних та ресер,
тифікаційних аудитів.

Адже міжнародна сертифікаційна діяль,
ність зосереджена у таких напрямах, як охо,
рона праці та безпека харчової продукції,
сприяє посиленню екологічної безпеки, покра,
щенню якості продукції і побудові ефективної
співпраці із покупцями.

Дотримання виробничими підприємствами
міжнародних стандартів діяльності Міжнарод,
ної фінансової корпорації (МФК) та інтегро,
ваності їх у систему менеджменту охорони на,
вколишнього середовища необхідно піддавати
щорічній перевірці та оцінюванню незалежни,
ми експертами.

Особливу увагу слід зосереджувати на еко,
логічній інформованості як працівників, так і
всіх зацікавлених сторін підприємства. Випус,
кати періодичні видання та дошки оголошень,
де постійно звертати увагу на питання охоро,
ни праці та екологічної безпеки.

Для вирішення цієї проблеми також необ,
хідно на підприємствах агропромислового ви,
робництва, налагодити систему екологічного
обліку, яка має знайти відображення в за,
гальній системі бухгалтерського обліку. Тільки
у цьому випадку він стане ефективним інстру,
ментом природоохоронної діяльності на суб'єк,
тах господарювання.

Екологічна діяльність на підприємстві по,
в'язана з відповідними витратами, які прямо чи
опосередковано впливають на економічні по,
казники роботи підприємства. Сума таких ви,
трат у більшості підприємств значна, але сьо,
годні бухгалтерський облік екологічних витрат
ведеться безсистемно, вони не виокремлюють,
ся із загальної сукупності витрат, тому що не
виділені до окремого об'єкту бухгалтерського
обліку. Це призводить до відсутності достові,
рних облікових даних про розміри, напрями та
види природоохоронних витрат підприємств,
чого і неможливо зробити при існуючій орга,
нізації бухгалтерського обліку.

Дослідивши економічну літературу, виявле,
но перелік об'єктів екологічної діяльності, які
повинні бути відображені у бухгалтерському
обліку. Замула І.В. виділяє дев'ять об'єктів бух,
галтерського обліку, які забезпечать форму,
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вання інформації про екологічну діяльність
суб'єкта господарювання, та пропонує поділи,
ти їх дві групи: об'єкти, що забезпечують гос,
подарську діяльність підприємства (екологічні
витрати, природно,ресурсний потенціал, гене,
тично модифіковані організми, відходи вироб,
ництва, необоротні активи природоохоронно,
го призначення, екологічні зобов'язання, еко,
логічні доходи); об'єкти, що утворюють госпо,
дарську діяльність підприємства (екологічні
господарські операції, екологічний ефект (при,
буток, збиток) [1].

Зупинимося більш детально на екологічних
витратах та зобов'язаннях.

У П(С)БО 16 "Витрати" [6] у складі витрат
відсутнє будь,яке згадування про екологічні
витрати. Аналогічно і у діючому Плану ра,
хунків бухгалтерського обліку активів, капіта,
лу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій екологічні витрати
теж не зазначені. Тому є необхідним доповнен,
ня П(С)БО 16 "Витрати" абзацом про екологічні
витрати. Аналогічно необхідно доповнити і
діючий План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій. Для цілей
обліку можна виділити основні види витрат, що
є частиною собівартості продукції (рис. 1).

Згідно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" [7], зо,
бов'язання визнаються, коли їх оцінка може
бути достовірно визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигід у майбутньому
внаслідок його погашення, трактування ж по,
няття "екологічні зобов'язання" зовсім від,
сутнє. Доцільно доповнити П(С)БО 11 абзацом
про екологічні зобов'язання, їх визнання та
відображення.

Екологічні зобов'язання можуть виника,
ти в результаті:

— здійснення основної діяльності (плата
за використання природних ресурсів);

— недотримання норм екологічного зако,
нодавства, які тягнуть за собою компенсацію
завданої шкоди, виплату штрафів тощо;

— добровільних дій підприємства щодо
усунення негативних впливів на навколишнє
природне середовище виходячи з міркувань
піклування про свою репутацію.

Переймаючи досвід зарубіжних держав
слід розробити Методичні рекомендації з об,
ліку природоохоронних витрат і зобов'язань.
Мета зазначеного документу полягає у наданні
рекомендацій із ведення обліку витрат і зобов,
'язань, пов'язаних з природоохоронними захо,
дами підприємства, що не суперечать вимогам
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У ньому подати визначення витрат на охорону
довкілля, тобто витрати на заходи, пов'язані з
управлінням впливом господарської діяльності
підприємства на навколишнє середовище. Їх
особливістю є те, що майбутні вигоди від них не
обов'язково мають економічний характер. Тут та,
кож розкрити питання екологічного аудиту та
аналізу, навести ряд показників, які характери,
зують екологічну ефективність підприємства.

Для управління охороною діяльності на
підприємстві та розширення зв'язків з гро,
мадськістю необхідно впровадити форму
звітності — "Звіт про екологічну діяльність
підприємства". Даний звіт повинен бути вклю,
ченим до фінансової звітності підприємства та
підлягати опублікуванню.

Екологічний контроль є перспективним та
необхідним напрямом у вирішенні еколого,еко,
номічних проблем на сучасному етапі розвит,
ку економіки. Досить актуальним є проведен,
ня екологічного контролю на підприємствах
агропромислового виробництва, що обумовле,
но значним забрудненням навколишнього се,
редовища в ході господарської діяльності.
Впровадження екологічного контролю сприя,
тиме вирішенню низки питань: випуску конку,
рентоспроможної продукції; введенню серти,
фікованих за європейськими стандартами ви,
робництв та ресурсозберігаючих технологій;
стимулюванню природоохоронної діяльності.

Особливим різновидом екологічного контро,
лю виступає екологічний аудит, тобто докумен,
тально оформлений системний незалежний про,
цес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що
включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів
для встановлення відповідності визначених видів
діяльності, заходів, умов, системи управління на,

Екологічні витрати 

витрати сировини та на утримання основних засобів 
природоохоронного призначення 

витрати пов’язані з удосконаленням технології чи 
організації виробництва, покращення якості 
продукції 

податки, збори та платежі (екологічний податок, 
плата за землю та користування надрами, спеціальне 
використання води і лісових ресурсів та ін.) 

витрати на оплату праці і охорону праці (включаючи 
відрахування єдиного соціального внеску) 
працівникам, зайнятим у екологічній діяльності 

Рис. 1. Види екологічних витрат
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вколишнім природним середовищем та інформації
з цих питань вимогам законодавства України про
охорону навколишнього природного середовища
та іншим критеріям екологічного аудиту.

Системне й фундаментальне дослідження
питань екологічного аудиту в Україні практично
відсутнє. Проблема розвитку та здійснення еко,
логічного аудиту в Україні пов'язана з ви,
рішенням двох основних питань: проведення еко,
логічного аудиту діяльності господарюючих
суб'єктів з позицій дотримання екологічного за,
конодавства, оцінка проектно,кошторисної до,
кументації та екологічної ефективності управлі,
ння суб'єктом господарювання; врахування еко,
логічних аспектів при аудиті фінансової звітності.

Екологічний аудит може проводитись нарівні
з екологічними експертизами, оглядами та оцін,
ками. Він повинен стати обов'язковою складовою
аудиторської діяльності в Україні. Для здійснен,
ня аудиторської перевірки необхідна надійна
інформаційна база, неодмінною умовою якісно,
го та повного формування якої є облік природо,
охоронної діяльності підприємства. На жаль,
жоден із чинних нормативних актів з питань об,
ліку в Україні не присвячений цій проблемі.

ВИСНОВКИ
Екологічні проблеми, викликані значним

забруднення навколишнього природного сере,
довища та виснаженням запасів природних ре,
сурсів, вимагають організації бухгалтерського
обліку зазначених об'єктів; визначення еконо,
мічної ефективності природоохоронних і при,
родовідновних заходів, а також надання дос,
товірної інформації зацікавленим користува,
чам щодо екологічної складової діяльності
сільськогосподарського підприємства; прове,
дення екологічного контролю як комплексу
заходів за станом контролю та нагляду за дов,
кіллям з метою перевірки планів і заходів щодо
збереження та раціонального використання
природних ресурсів, дотримання чинного зако,
нодавства в цій сфері та прийнятих нормативів
якості навколишнього середовища.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні технологічні можливості проведення

безготівкових розрахунків є необмеженими.
Інформаційним суспільством та "новою економі,
кою" перед системою обліку розрахункових опе,
рацій, ставляться нові вимоги такі, як: відмова від
готівкових операцій, скорочення облікового пер,
соналу, кардинальне зменшення кількості первин,
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У статті розглянуто особливості функціонування дистанційних систем керування банківськими рахунками, ви0
значено переваги та недоліки таких систем, окреслено особливості їх інтеграції з бухгалтерським програмним забез0
печенням. Висвітлено проблему удосконалення повністю автоматизованого процесу здійснення безготівкових роз0
рахунків на підприємстві та їх обліково0аналітичного забезпечення, віртуального зв'язку з банком, дистанційного
обслуговування. Швидка обробка потоків інформації є одним із головних чинників, що пливають на прийняття уп0
равлінських рішень та на ефективність банківської діяльності загалом. Окрім того, банки мають достатні фінансові
можливості для впровадження найсучаснішої техніки. Тому дистанційне банківське обслуговування є тим перспек0
тивним та актуальним напрямом дистрибуції банківських продуктів, що потребує додаткового вивчення і подальшо0
го впровадження.

 Виявлено особливості електронного документообороту при здійсненні безготівкових розрахунків через систе0
ми "Клієнт — Банк" та "Інтернет — Банк". Вказано їхні переваги та недоліки для окремих груп користувачів.

In the article the peculiarities of remote control systems of bank accounts, identified the advantages and disadvantages
of such systems, outlined the features of their integration with accounting software. The problem of improving the
implementation of fully automated cashless payments in the company and their accounting and analytical software,
virtual communication with the bank remote service. Fast processing of information flows is one of the main factors that
plyvayut on management decisions and the performance of banking activity in general. In addition, the banks have
sufficient financial capacity for implementing the most modern technology. Because remote banking service is the
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implementation. The features of electronic document circulation in the commission of non0cash payments through the
system "Client — Bank" and "Internet — Bank", their advantages and disadvantages for specific groups of users.
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них документів як у паперовому, так і в електрон,
ному вигляді. Все більш потрібними та необхід,
ними стають такі технології, як "електронний
офіс" та віртуальний офіс". Тому проблема удос,
коналення повністю автоматизованого процесу
здійснення безготівкових розрахунків на під,
приємстві та їх обліково,аналітичне забезпечен,
ня є актуальною, вимагає інформатизації та зас,
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тосування найсучасніших комп'ютерних інформа,
ційних технологій.

Сьогодні конкуренція в банківському секторі
ведеться вже не на рівні самих послуг — їх перелік
приблизно спільний. Клієнтів найбільш цікавить
рівень тарифів та головною мірою додатковий
сервіс, який банк зможе їм надати. Однією з
найбільш потребуючих є послуга віртуального
зв'язку з банком. Використовуючи переваги дис,
танційного обслуговування, клієнти можуть
здійснювати вибір банку не з позицій територіаль,
ної наближеності, а за більш важливими критері,
ями — надійністю, об'ємом та якістю послуг, що
надаються, швидкістю прийняття рішень, гнучкі,
стю тарифної політики тощо. Актуальність досл,
ідження обумовлена високим рівнем зацікавле,
ності банків у дистанційному банківському обслу,
говуванні як інструменті підвищення ефектив,
ності діяльності за рахунок скорочення витрат на
утримання відділень та філій, збільшення
клієнтської бази, що в кінцевому результаті при,
зведе до підвищення конкурентоспроможності
банківської установи. Отже, важливою складовою
стратегії розвитку комерційних банків України,
стають розробка та впровадження технологічних
дистанційних послуг з метою удосконалення
вітчизняного ринку банківських продуктів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання проведення безготівкових розра,

хунків через дистанційні системи керування бан,
ківськими рахунками підприємства, а також їх
облікового відображення, документального за,
безпечення тощо розглядається переважно у пе,
ріодичних виданнях та наукових статтях. Зокре,
ма відомими є праці Н.В. Дубенко, В. Му,
равського, Сопко В.В., О.А. Шевчук та інші. Од,
нак комплексних досліджень щодо інтеграції ди,
станційних систем керування банківськими рахун,
ками та бухгалтерського програмного забезпе,
чення на сьогодні не достатньо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення особливостей

функціонування дистанційних систем керування
банківськими рахунками, переваг та недоліків та,
ких систем, встановлення особливостей їх інтег,
рації з бухгалтерським програмним забезпечен,
ням.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Автоматизація обліку дозволяє значно полег,
шити роботу бухгалтерії в цілому та кожного бух,
галтера окремо, особливо при впровадженні те,
лекомунікаційного обміну інформацією між авто,
матизованим робочими місцями облікових прац,
івників з використанням комп'ютерних мереж.
Важливою ланкою комп'ютеризації підприємства
є впровадження технологій дистанційного управ,
ління банківськими рахунками, оскільки в сучас,

них умовах господарювання піднято питання при,
швидшення розрахунків між контрагентами.
Згідно з принципами безготівкових розрахунків,
при купівлі,продажу товарів (робіт, послуг)
платіж підлягає терміновому здійсненню. Момент
здійснення платежу має бути максимально набли,
женим до часу відвантаження товарів, виконання
робіт, надання послуг.

Одним з основних документів, що регулює
організацію безготівкових розрахунків між
підприємствами та банківськими установами є
Постанова Національного банку України "Про
затвердження Інструкції про безготівкові розра,
хунки в Україні в національній валюті" N 377/8976
від 29.03.2004 р., Зокрема, в п. 1.3. Інструкції вка,
зано, що під час здійснення розрахунків можуть
застосовуватись розрахункові документи на па,
перових носіях та в електронному вигляді [2].

В Україні на сьогодні підприємства в процесі
ведення господарської діяльності найбільш широ,
ко використовують електронну мережу, перева,
га якої полягає у наданні банківських послуг для
автоматизації проведення безготівкових рахунків
через систему,комплекс "Клієнт,банк" [5].
"Клієнт,Банк" — це програмний комплекс, який
дозволяє користувачу максимально швидко
здійснювати створення, шифрування та відправ,
ку в банк платіжних документів, а також опера,
тивний прийом банківських виписок по рахунках
та іншу довідкову інформацію у вигляді телеграм
Національного Банку України, курсів валют, про,
центних ставок за кредитами та депозитами бан,
ку та інше. Послуги системи "Клієнт,Банк" не є
новітніми послугами на території України. Банки
надають такі послуги вже протягом 10—12 років.
Але і сьогодні, враховуючи всі зміни та удоскона,
лення в ній, така система є необхідною. Клієнтів
даної системи поділяють на дві категорії: регіо,
нальні підприємства, які не мають змоги часто
бути присутніми в банку (через територіальну
віддаленість); підприємства, які розташовані у ве,
ликих містах, але здійснюють багато оперативних
платежів. "Клієнт,Банк" дає можливість не лише
вчасно проводити платежі, але й економити кош,
ти за рахунок відсутності плати за встановлення
програмного забезпечення, плати за обслугову,
вання. Це програмно,технічний комплекс, який
дозволяє підприємству керувати своїм рахунком
з комп'ютера, встановленого в офісі підприємства.
Система складається з клієнтської та банківської
частини. Клієнтська частина системи забезпечує
автоматичне введення поточного стану рахунку
клієнта в банку, враховуючи проведені початкові
та зворотні платежі. Програмне забезпечення
клієнтської частини може розміщуватись на од,
ному окремому комп'ютері або працювати в ло,
кальній мережі клієнта. Розрахункові документи
в електронному вигляді, що надаються підприєм,
ством у банк, мають відповідати встановленій
формі платіжних документів системи електрон,
них платежів Національного банку із зазначенням
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електронних цифрових підписів відповідальних
осіб платника, яким згідно з установчими доку,
ментами надане право підпису. Реквізити, які
містить розрахунковий документ в електронному
вигляді, що використовується в системі "Клієнт,
Банк", визначаються угодою між банком та
підприємством, але наявні обов'язкові реквізити.
Технологія опрацювання облікової інформації,
додаткові регістри та форми первинних доку,
ментів, на підставі яких здійснюються операції
банківської частини системи "Клієнт,Банку", ма,
ють викладатися в "Положенні про облікову пол,
ітику банку". Основними функціями "Клієнт,Бан,
ку" є: надання можливості підприємству прово,
дити платежі зі свого поточного рахунка в банку,
не відвідуючи банку, з офісу підприємства;
здійснювати моніторинг коштів на поточному ра,
хунку; отримувати виписки з поточного рахунку;
отримувати від банку щоденні офіційні курси іно,
земних валют, які використовуються при бухгал,
терському обліку операцій; вести довідник своїх
контрагентів за платежами та довідник призна,
чення платежу; отримувати від обслуговуючого
банку повідомлення про нові банківські послуги,
поточні відсоткові ставки за кредитами, іншу ін,
формацію, яку банк вважає за потрібне оператив,
но доводити до клієнтів. Можливе і звернення
клієнтів до обслуговуючого банку. Конкретний
набір функцій "Клієнт,Банку" може відрізнятися
і залежить від постачальника системи та послуг,
які надає обслуговуючий банк. У цілому, функці,
онування системи "Клієнт,Банк" здійснюється на
основі принципів: зручності (автоматизовано
підготовку документів; вигляд електронних доку,
ментів, що відображені в інтерфейсі користува,
ча, максимально наближено до паперових; опера,
тивності (висока оперативність проходження пла,
тежів (якщо операціоніст банку підтверджує елек,
тронний документ клієнта відразу при його над,
ходженні до банку); відсутність необхідності
підготовки первинних платіжних документів на
паперових носіях, формування раз в тиждень реє,

стру електронних документів); мобільності (про,
грамний комплекс дозволяє цілодобово відправ,
ляти документи до банку і проглядати отримані
оплачені документи з банку).

Важливим аспектом комп'ютеризації бухгал,
терського обліку є інтеграція систем дистанцій,
ного управління зі спеціалізованим бухгалтерсь,
ким програмним забезпеченням. Інтеграція сис,
тем "Клієнт,Банк" реалізована в програмному
продукті "1С: Підприємство" 8.2.

Аналогічною дистанційною системою прове,
дення безготівкових розрахунків є система відда,
леного доступу "Інтернет,Банк". Використання
даної системи поширене у світовій практиці ви,
сокорозвинутих країн заходу. Основною ідеєю
проекту є проведення електронного документо,
обігу через всесвітню мережу Інтернет. Основні
відмінності дистанційних систем керування бан,
ківськими рахунками "Клієнт,Банк" та "Інтернет,
Банк" подано в таблиці 1.

Значною перевагою системи "Клієнт,Банк" є
те, що дані зберігаються у клієнта, а відповідно
підприємство може передбачити процедуру ви,
вантаження даних з системи та їх архівування.
"Клієнт,Банк", на відміну від системи "Інтернет,
Банк" працює в режимі off,line, що дозволяє пра,
цювати в системі за тимчасової відсутності Інтер,
нет,зв'язку.

На сьогоднішній день актуальним є поступо,
вий перехід від філійної моделі до моделі дистан,
ційного банківського обслуговування (ДБО).

Дистанційне банківське обслуговування — це
загальний термін для технології, яка використо,
вується з метою надання банківських послуг
клієнтам на основі розпоряджень, переданих
ними на відстані (без обов'язкового візиту до бан,
ку), за допомогою різноманітних засобів самооб,
слуговування, найчастіше з використанням ком,
п'ютерних і телефонних мереж. Усі операції, що
не виконуються безпосередньо в офісі банку, має
здійснювати система дистанційного банківського
обслуговування [4].

Фактор (принцип дії) Система «Клієнт-Банк» «Інтернет-Банк» 
Мобільність, користувачі Для підприємств, де використовуються 

стаціонарні робочі місця з 
встановленим програмним 
забезпеченням, які вимагають 
підтримки зі сторони ІТ-спеціалістів 

Для «мобільних» клієнтів, яким 
потрібно мати доступ до системи з 
різних робочих місць (ПК в офісі, в 
дорозі) без встановлення окремого 
програмного забезпечення 

Місце зберігання даних Облікові дані зберігаються у клієнта Дані зберігаються в банку 
Обсяги та періодичність 
платежів 

Регулярне проведення платежів Не систематичне проведення 
невеликої кількості платежів 

Інформаційно- технічна 
підтримка системи 

Активне використання внутрішнього 
програмного забезпеченням 
бухгалтерського обліку 

Необхідність авторизації та 
контролю платежів за допомогою 
веб-рішення (підтвердження клієнта) 

Доступність системи Можливість створювати нові 
документи, працювати з архівом у 
систем в режимі off-line 

Можливість працювати в системі 
виключно в режимі on-line 

Оновлення системи Оновлення системи відбувається зі 
сторони підприємства 

Дистанційне оновлення системи 
відбувається зі сторони банку 

Таблиця 1. Основні відмінності дистанційних систем керування банківськими рахунками
"КлієнтNБанк" та "ІнтернетNБанк"

Джерело: таблиця складена за: [4].
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Головна мета впровадження та використання
дистанційного банківського обслуговування в
банківській діяльності полягає в наданні рівних
можливостей оперування фінансовими інстру,
ментами в будь,яких регіонах та за межами краї,
ни.

Дистанційне банківське обслуговування пе,
редбачає роботу не тільки з клієнтами банку, а
також з банками,кореспондентами, підрозділа,
ми банку, до яких можна віднести: філії,
відділення, віддалені каси, обмінні пункти та
інше. Через систему ДБО реалізується досить
широкий спектр послуг — від найпростіших
інформаційних сервісів (отримання інформації
щодо залишку коштів на рахунку) до більш
складних, таких як отримання кредиту в режимі
віддаленого доступу, розміщення заявок броке,
рові під час операцій на фондовому або валют,
них ринках тощо. За допомогою технологій
ДБО банк може проводити платежі або здійс,
нювати інші операції з коштами клієнтів на ос,
нові дистанційних розпоряджень, які вони пе,
редають до банківської установи, використову,
ючи різні канали та засоби доступу (телефонні,
Internet тощо).

Система ДБО побудована на використанні ав,
томатизованої комп'ютерної системи, яка скла,
дається з таких компонентів:

— сервер каналу зв'язку, що забезпечує
інтерфейс між системою і клієнтами у формі
реєстрації дистанційних розпоряджень клі,
єнтів і створення відповідних електронних до,
кументів у базі даних системи ДБО. Крім цьо,
го, даний сервер каналу здійснює введення
інформації, яка надходить від клієнта і пере,
дає клієнтові відповіді системи. Функції і архі,
тектура серверу каналу залежать від особли,
востей каналу: сервери телефонних каналів
складаються з плати комп'ютерної телефонії і
відповідного програмного забезпечення; сер,
вер для каналу Інтернет — це програма на
Інтернет,сервері.

— сервер обробки дистанційних розпоряд,
жень — призначений для обробки зареєстрова,
них дистанційних розпоряджень клієнтів і фор,
мування на їхній основі документів (квитанцій,
повідомлень, платіжних доручень тощо) і реаль,
них проведень на внутрішніх рахунках системи
ДБО.

— операційний день системи ДБО (окре,
мий програмний комплекс або складова части,
на системи автоматизації банківських опе,
рацій), що призначений для збереження ін,
формації про клієнтів, рахунки проведення
операцій та інше.

Безумовно, впровадження технології ДБО є
вигідним як для банків, так і для клієнтів, але ви,
користання даної системи має не тільки перева,
ги, а й деякі недоліки.

До переваг системи ДБО на рівні банку мож,
на віднести:

— конкурентні переваги відносно інших
банків, які не надають послуги ДБО;

— розширення масштабів бізнесу (оскільки
збільшення клієнтської бази не обмежується
кількістю філій і відділень чи персоналом бан,
ку);

— екстериторіальність банківського обслуго,
вування (банк може обслуговувати іногородніх та
іноземних клієнтів без відкриття додаткових
відділень);

— можливість забезпечення цілодобового сер,
вісу, що актуально для залучення віддалених
клієнтів;

— спрощення процесу розширення бізнесу і
впровадження нових продуктів (оскільки всі опе,
рації здійснюються за допомогою центра,
лізованого комп'ютера, то вводити додаткові по,
слуги можна швидко, без суттєвих витрат та зай,
вих організаційних процедур);

— спрощення процесу реалізацій комплексних
фінансових продуктів (наприклад, банківських і
страхових);

— суттєве скорочення організаційних витрат
за рахунок вивільнення персоналу і зниження до,
даткових (накладних) витрат на функціонування
відділеннями.

До основних недоліків використання даної си,
стеми відносно банку можна віднести:

— високий рівень витрат на придбання або
створення системи ДБО, її впровадження та на,
вчання співробітників банку;

— тривалий процес перепідготовки співроб,
ітників для роботи з електронними документа,
ми;

— необхідність здійснення постійних витрат
на обслуговування (у тому числі й каналів зв'язку
з високою пропускною спроможністю при обслу,
говуванні великої кількості клієнтів).

Отже, підводячи підсумок, варто відзначи,
ти, що сутність ДБО полягає у самообслугову,
ванні клієнтів, що у свою чергу є технологічним
видом взаємодії банку з клієнтами у межах яко,
го клієнти мають змогу користуватися послуга,
ми незалежно від працівника банківської сфе,
ри [10].

На сьогоднішній день, дану систему може за,
пропонувати практично кожен банк. Дана систе,
ма лише доповнює традиційну систему платежів
електронною безпаперовою технологією обміну
платіжними документами та інформацією між
клієнтом і банком. За допомогою зазначеної сис,
теми клієнт банку заповнює платіжний документ
у середовищі систем у своєму офісі, а програмне
забезпечення системи надсилає його до банку, де
цей документ далі обробляють відповідні систе,
ми в банку. "Клієнт,Банк" як одна з технологій
ДБО для юридичних осіб набула значного розвит,
ку.

Водночас дана технологія не має змоги за,
довольнити всіх користувачів дистанційного
банківського обслуговування: для фізичних осіб
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така послуга занадто дорога, а юридичні осо,
би, які активно співпрацюють з банком, не ба,
чать сенсу купувати дану систему лише для того,
щоб отримувати інформацію стосовно залишку
коштів на рахунках. Тому в сучасних умовах
банкам необхідно поєднувати всі види ДБО для
того, щоб задовольнити потреби всіх своїх
клієнтів.

Також слід зазначити, що клієнт може
здійснювати всі операції не лише зі свого домаш,
нього комп'ютера, а й в будь,яких інших місцях,
де можуть бути надані відповідні засоби підклю,
чення.

Таким чином, можна зробити висновок, що
"Клієнт,банк" — це система, яка замінює такі
види традиційного зв'язку, як кур'єрський,
поштовий, телеграфний та інші, і при цьому
надає можливість клієнтові здійснити цілий
набір операцій не відвідуючи банківської ус,
танови.

Однією з найбільш розповсюджених елект,
ронних фінансових послуг є послуга "Інтернет,
клієнт" (тонкий клієнт). Для використання даної
системи користувачеві необхідно мати комп'ютер
— WEB,оглядач та доступ до мережі Інтернет.
Дана система включає в себе такі технології:
"Internet,banking", "Mobile,banking", "WAP,
banking" та "WEB,banking".

Технологія "Internet,banking" — забезпечує
управління банківськими рахунками за допомо,
гою комп'ютерів через Web,браузер.

Слід зауважити, що окрім on,line доступу,
банки також пропонують клієнтові off,line,вер,
сію програмного комплексу. Для цього необхідна
інсталяція спеціального програмного забезпе,
чення. Дана версія програмного комплексу роз,
глядається не як повноцінна система Internet,
banking, а лише як звичайна система PC,banking,
оскільки операції в даній системи здійснюються
без застосування мережі Інтернет, а тільки за до,
помогою спеціальних поштових програм та по,
передньо встановленого програмного забезпе,
чення. Деякі банки вважають, що дана off,line,
версія, все ж таки відноситься до системи
"Internet,banking".

Отже, дана система надає своїм клієнтам пев,
ний комплекс банківських послуг з управління ре,
альними банківськими рахунками через мережу
Інтернет, як правило, цілодобово та в режимі ре,
ального часу, з любого місця, де є вихід в Інтер,
нет.

Порівнюючи дану систему з системою
"Клієнт,Банк", необхідно зазначити, що послу,
га "Internet,banking" має набагато більше пере,
ваг: клієнту немає потреби телефонувати до бан,
ку, достатньо лише мати вихід в Інтернет, а най,
головніше, клієнту не потрібно мати спеціальне
програмне забезпечення — усі операції та пла,
тежі він може здійснювати лише за допомогою
браузера під час заповнення стандартних Web,
форм.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Таким чином, використання електронно, об,

числювальної техніки не тільки значно спрощує
обліковий процес, а й підвищує культуру управл,
іння, підвищує ступінь надійності і достовірності
інформації, її оперативність, покращує умови її
зберігання і багаторазового використання при
ефективному захисті як від руйнування, так і від
несанкціонованого доступу. Важливим етапом
комп'ютеризації бухгалтерського обліку безготі,
вкових розрахунків є використання дистанційних
систем керування банківськими рахунками, вибір
яких зумовлює специфіку бухгалтерського об,
ліку, зокрема документального оформлення роз,
рахункових операцій, безготівкових розрахунків
підприємства.
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IMPACT OF ECONOMIC INFORMATION MARKET ON GLOBAL LOGISTICS OF GRAIN

У статті досліджуються проблеми впливу ринку економічної інформації на глобальну логістику зерна. Обгрун0
товується важливість розвитку інформаційного середовища для покращення показників економічної діяльності
підприємств зернової галузі в умовах глобалізації логістичної діяльності. Акцентується увага на економічній інфор0
мації як основному ресурсі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки.

У статті проаналізовано основні наукові підходи щодо сутності інформації та особливостей її використання в
економіко0логістичній діяльності підприємств зернової галузі в умовах глобалізації. В дослідженні обгрунтовано
особливості сучасного ринку економічної інформації та розкрито механізм функціонування його основних інсти0
тутів в глобальному середовищі. Авторами зроблена спроба показати суперечності між глобалізаційними процесами
та українським ринком економічної інформації в розрізі логістики зерна.

У роботі запропоновано шляхи удосконалення системи принципів формування інфраструктури ринку економі0
чної інформації в зерновій галузі та обгрунтовано комплекс заходів щодо посилення впливу ринку економічної інфор0
мації на глобальну логістику зерна.

The article explores the issues of the impact of the market of economic information on the global logistics of grain.
Here we tried to justify the importance of the development of the information environment to improve the economic
performance of the grain industry enterprises within globalization of logistics activities. The attention is focused on
economic data as the main resource of innovative development of the agricultural sector.

Authors have analyzed the basic scientific approaches regarding the nature of the information and especially its use
in economic and logistics activities of grain industry enterprises within the context of globalization. The study substantiates
the peculiarities of the market of economic information and unveils the mechanism of functioning of its key institutions
in the global environment. The authors attempt to demonstrate the contradiction between globalization processes and
Ukrainian market of economic information in terms of grain logistics.

The research presents the suggestions of improving the system of principles of forming economic information market
infrastructure in the grain industry, and substantiated a set of measures to enhance the impact of market economic
information on the global grain logistics.

Ключові слова: інформація, інформаційне середовище, ринок інформації, ринок економіч8
ної інформації, глобалізація, логістика зерна.

Key words: information, information environment, market information, market and economic
information, globalization, the logistics of grain.

них інформаційних технологій в більшості стратег,
ічних галузей економік розвинутих країн. Водно,
час з появою інформаційних технологій формуєть,
ся система економічних, організаційних та право,



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2015

41

вих відносин щодо продажу, купівлі і розповсюд,
ження інформаційних продуктів і послуг, які ра,
зом з інформаційною інфраструктурою утворю,
ють інформаційний ринок.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основною складовою вищеназваного ринку є
ринок економічної інформації, кінцевою метою
якого є покращення економічних показників в еко,
номічних системах мікро,, мезо,, макро, та гло,
бального рівня. Ми погоджуємось з думкою Є.
Мaрко, що "ринок економічної інформaції
включaє в себе процеси продукувaння,
ретрaнсляції тa споживaння інформaції нa мaкро,
і мікрорівні нaціонaльного господaрствa і являє
собою сукупність устaлених принципів, прaвил,
інструментів тa інфрaструктуру, які визнaчaють
зaгaльну aтмосферу тa розширене відтворення
різнобічної інформaції, тaкож підтверджує свою
дієздaтність шляхом зaстосувaння нaйбільш
сучaсних інформaційно,комунікaційних техно,
логій" [1].

Виключне значення інформації демонструє
сучасний світовий досвід, що показує як слабке
інформаційне озброєння країн у глобальному світі
приводить до зростання міждержавної економіч,
ної нерівності та викликає процес соціальної мар,
гіналізації, унеможливлює застосування новітніх
знань та передових інформаційних технологій, що
в свою чергу викликає постійне та стабільне техн,
іко,економічне відставання країни, а згодом фор,
мує її цивілізаційну безперспективність і історич,
не зникнення. Для того, щоб країну не спіткала
така участь, світова практика розвинених країн де,
монструє процес масштабної інформатизації стра,
тегічних галузей, їх орієнтацію на зростання час,
тки розумової праці в галузі, свідчить про
збільшення зусиль щодо пошуку та переробки
інформації.

Основними передумовами інформатизації аг,
рарної економіки є зростаюча потреба аграріїв в
інформаційних благах та послугах, різке відста,
вання аграрного сектору в сфері науково,техніч,
ного забезпечення аграрного виробництва, та не,
обхідність розвитку інформаційного потенціалу
галузі. Прикладом вирішальної ролі інформацій,
ного ринку в галузі може слугувати аналіз зроб,
лений відомим американським вченим Р. Райхом
щодо оцінки ступеня продуктивності праці амери,
канського фермера, що свідчить про те, що "вони
працюють спираючись на величезну інформацій,
ну базу, яка складалась протягом віків, досконало
знають все про добрива та грунтові умови, гібрид,
не насіння та сівозміну, інсектициди та гербіциди;
володіють технікою роботи з трактором та зби,
ральним комбайном; розуміються на тонкощах
ділових відносин із закупівельниками; ведуть облік
та контроль; організовують кооперативи для буд,
івництва сховищ силосу; стежать на новітніми тех,
нологічними досягненнями. Якщо вони вирощують

худобу, то мусять знати все про селекцію та анти,
біотики. Їм доводиться користуватись комп'юте,
ром для оптимізації складу кормів.

Сьогоднішній американський фермер звичай,
но має університетську підготовку, яка дозволяє
йому бути рослинником, механіком, ветеринаром,
хіміком, оператором комп'ютера, бухгалтером і
менеджером" [2].

Процеси глобалізації аграрних ринків пов'я,
зані з необхідністю удосконалення організаційної
цілісності руху товарів, інформації, фінансів та
інших факторів виробництва, що сприятиме підви,
щенню ступеня їх мобільності, динамізму, та за,
безпечить мінімізацію транзакційних витрат та
максимізації прибутків аграрних підприємств.
Особливо актуальною, в цьому зв'язку, для Украї,
ни є посилення ролі економічної інформації в ло,
гістизації зернового ринку який виступає фунда,
ментом забезпечення продовольчої безпеки та ос,
новою розвитку експортного потенціалу країни.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — визначення факторів впливу

ринку економічної інформації на глобальну логі,
стику зерна на основі застосування системного
міждисциплінарного підходу до аналізу процесів
глобалізації аграрних ринків.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах глобалізації ринкових відносин логі,
стизація зернової галузі потребує наявності об'єк,
тивної, достовірної і доступної за ціною інфор,
мації про товарно,матеріальні та фінансові пото,
ки. Так, економічна інформація надана Міністер,
ством аграрної політики США про стан світового
ринку зерна за останні роки є підставою вважати,
що Україна входить до десяти найпотужніших зер,
нотрейдерів та дозволяє робити оптимістичні про,
нози щодо майбутнього розвитку галузі (табл. 1).

Так, таблиці 1 показує, що частка України в за,
гальному експорті зерна в 2012—2013 рр. склада,
ла 8,2 %, але враховуючи кліматичні зміни, що
сприяють збільшенню посівних площ в Україні,
зростання врожайності в останні роки, покращен,
ня якості і логістичного забезпечення зернового

Основні постачальники 
зерна у світі 

Обсяг експорту, 
млн т 

Частка країн у 
загальному 
експорті, % 

США 66,7 24,1 
Аргентина 32,2 11,6 
Австралія 28,8 10,4 
Росія 27,4 9,9 
ЄС-27 23,0 8,3 
Україна 22,6 8,2 
Канада 19,5 7,0 
Бразилія 14,6 5,3 
Казахстан 11,3 4,1 
Світ, всього 276,6 100,0 

Таблиця 1. Світовий ринок зерна (пшениця,
ячмінь, кукурудза) у 2012—2013 рр.

Джерело: дані [3].
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ринку в майбутньому можна очікувати значне зро,
стання експорту. Сьогодні, об'єктивна та доступ,
на економічна інформація дає можливість проана,
лізувати динаміку світового ринку зерна, визна,
чити співвідношення попиту та пропозиції зерно,
вих культур у провідних країнах світу, оцінити
зміну зернових запасів, співвідношення експорт,
них та імпортних позицій (рис. 1), і таким чином
забезпечити логістику потоків, раціонально манев,
рувати ресурсами. Так, реальна економічна інфор,
мація про нестабільність врожайності, валового
збору забезпечує логістизацію потоків продажів
на внутрішньому на зовнішньому ринках, сприяє
створенню інформаційно,логістичної системи
функціонування зернового ринку, дає можливість
визначити ступінь його еластичності, оцінити
зміни кон'юнктури та конкурентоспроможності
підприємств.

Ми вважаємо, що до важливого переліку Френ,
сіса Бекона англійського філософа XVI ст., що
стверджував "Три речі роблять націю великою та
успішною: родючі грунти, дієва промисловість та
легкість переміщення людей і вантажів по країні",
без сумніву, в глобальному середовищі необхідно
додати економічну інформацію. Цю думку підтри,
мує В.М. Курганов, що пов'язує сучасний стан роз,
витку логістики з глобалізацією світової економі,
ки та найвизначальнішою роллю інформаційного
забезпечення [4, с. 14].

Використання логістично,інформаційного
підходу до управління зерновими потоками перед,
бачає інтеграцію учасників логістичного процесу
на зерновому ринку в єдину логістично,інформа,
ційну систему, що є комплексом елементів теорії
логістики, технічних засобів та наукових дослід,
жень призначених для вирішення багатокритері,
альних завдань забезпечення єдності матеріало,,
інформаційно,управлінського і фінансового по,

токів. У глобальній перспективі основними риса,
ми логістично,інформаційної системи ринку зер,
на повинні бути: цілісність, органічність, мобіль,
ність, адаптивність та ієрархічність, як на мега,, так
і макро,, мезо, і мікро, економічних рівнях. У такій
системі вирішення проблеми вибору, що визна,
чається здатністю відповісти на питання, що ви,
робляти, як виробляти, для кого і коли в глобаль,
ному середовищі передбачає наявність потоку си,
стематичної і достовірної інформації про стан та
тенденції споживчого попиту, вартість, якість та
інші характеристики сировини, обладнання, стан
та тенденції фінансового ринку, ринковий статус
суб'єктів, економічну динаміку, трудові ресурси,
технології тощо.

Інформаційно,спроможним ринок зерна в
умовах глобалізації може бути тільки при умові
набуття ряду характеристик: об'єктивність та
достовірність інформації, наявність інститу,
ційної інфраструктури, стандартів, технічних
умов, систем сертифікації продукції та якості,
ліцензування діяльності підприємств, рейтинго,
вої оцінки, систем захисту та чіткої ідентифі,
кації правомочностей власності, контролю за
контрактними зобов'язаннями. Економічна
інформація при забезпеченні глобальної логі,
стики зерна має бути доступною та безкоштов,
ною для суб'єктів різних форм власності та гос,
подарювання. Це можливо лише за умови широ,
кої підтримки та фінансування логістизації еко,
номічної інформації державними та недержав,
ними інформаційними базами. Так, на основі
інформації, що подають виробники зерна про
торгові марки, фірмові знаки, географічні оз,
начення, ступінь конкурентоспроможності про,
дукції можна визначити частку, яку компанія
має на внутрішньому ринку та займає в експорті
зернових. В Україні основними фірмами,експор,
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Рис. 1.  Динаміка експорту пшениці

Джерело: дані [3].
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терами зернових є десять провідних компаній, а
їх частка становить:

— ТОВ "Хліб Інвестбуд" (Київська область) —
10,3;

— ТОВ "Кернел" (Київська область) — 10,1;
" СП "Нібулон" (Миколаївська область) — 7,3;
— ТОВ "Луї Дрейфуз Комодітіз Україна ЛТД"

(Київська область) — 7,2;
— ТОВ "Альфред С.Топфер Україна" (Київсь,

ка область) — 5,6;
— Бунге (Київська область) — 5,5;
— ПП "Серна" (Київська область) — 4,1;
— Каргілл (Київська область) — 4,0;
— ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна" (Київська об,

ласть) — 3,2;
— ТОВ "Гермес,Трейдинг" (Київська область)

— 2,0.
Для підвищення конкурентних позицій кож,

ної компанії та створення для них рівних стар,
тових умов держава повинна сформувати інсти,
туційне та правове середовище, яке забезпечи,
ло б захист від підробки, збереження комерц,
ійної таємниці, створення репутації високої
якості. Такі дії, на рівні світового господарства,
стануть вагомим чинником інтеграції націо,
нального зернового ринку до світового, сприя,
тимуть розвитку системи глобальної логістики
зерна.

Зростання попиту на економічну інформацію
в умовах глобалізації ринку зерна, перш за все
пов'язане зі збільшенням витрат на логістичне за,
безпечення так званих "транзакційних витрат".
Це поняття було введене Р. Коузом у 30,ті роки
ХХ ст. і виходить із необхідності витрачання
коштів на координацію дій економічних агентів
під час здійснення тих чи інших операцій. На зер,
новому ринку до транзакційнх витрат відносять,
ся витрати на пошук інформації, ведення перего,
ворів, витрати вимірювання, специфікації та за,
хисту прав власності, опортуністичну поведінку.
Вищеназвані витрати ростуть при зростанні гео,
графічної протяжності зернового ринку, його
глобалізації, збільшенні числа покупців та про,
давців, їх тривалості та присутності на ринку.
Разом з тим, поступово економічна інформація
на глобальному ринку зерна все частіше стає об,
'єктом отримання вигоди, надприбутків фірм та
підприємств які займаються збором, обробкою,
наданням на платних умовах інформації, яка не
завжди є достовірною і відповідно, враховуючи
високу ціну, є недоступною. Якщо позиція дер,
жави пасивна і вона не фінансує потік економіч,
ної інформації, то конкурентоспроможність і
прибутковість виробників зерна та зернотрей,
дерів різко знижуються, скорочується загальний
експорт зерна, знижується ступінь продовольчої
безпеки держави.

ВИСНОВКИ
Таким чином, глобальні засоби масової

інформації та інструменти ринку економічної

інформації виконують в логістичній системі рин,
ку зерна вирішальну роль, забезпечують реаліза,
цію ряду важливих функцій і стають основним
ресурсом подальшої економічної динаміки. Сис,
тема глобальної логістики зернового ринку отри,
має значний поштовх до розвитку коли суб'єкти
всіх рівнів спрямують дії на покращення якості
інформаційного продукту, зниження ціни на ньо,
го, використання можливостей багаторазового
застосування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відродження галузі тваринництва, від ста,

ну якої безпосередньо залежить продовольча
безпека країни, визначається ефективністю га,
лузі кормовиробництва. У зв'язку з цим, стра,
тегічно важливим питанням є забезпечення
розвитку вітчизняного ринку кормів. Врахову,
ючи нагальну необхідність стимулювання га,
лузі кормовиробництва України, формування
чіткої стратегії управління ринком кормів
на основі діагностики існуючих стратегічних
альтернатив, є вимогою часу. Дані положення
обумовили вибір теми дослідження.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

РИНКУ КОРМІВ В УКРАЇНІ
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PROSPECTS DEVELOPMENT FEEDS MARKET IN UKRAINE

Проаналізовано перспективи розвитку ринку кормів в Україні, запропоновано сценарії його розвитку: песимі0
стичний, реалістичний, оптимістичний. Відповідно до першого буде продовжуватись скорочення обсягу досліджува0
ного ринку на 7—8% на рік, скорочення асортиментного ряду продукції (у першу чергу за рахунок мінімізації вироб0
ництва збиткових культур таких, як сіно, силосні культури) та ін. Реалістичний сценарій характеризується збільшен0
ням попиту на 3—5% до 2017 р. Обгрунтовано необхідність впровадження комплексу заходів щодо подальшого сти0
мулювання розвитку вітчизняної галузі кормовиробництва, яка відповідає кожному із визначених сценаріїв. Вста0
новлено, що стратегічні цілі та напрями розвитку ринку кормів України мають формуватися на основі визначення
національних конкурентних переваг з урахуванням стимулюючих та стримуючих факторів, науково обгрунтовано0
го геоекономічного позиціювання агропромислового комплексу України у глобалізованій світовій економіці.

Analyzed prospects forage market in Ukraine, suggested its development scenarios: pessimistic, realistic, optimistic.
In the first, would continue the reduction of the investigated market by 7—8% per year, reducing the assortment of
products (primarily by minimizing production unprofitable crops such as hay, silage crops) and others. A realistic scenario
characterized by an increase in demand by 3—5% to 2017 The necessity of implementation of measures to further stimulate
the development of domestic the feed, which corresponds to each of the identified scenarios. Established that strategic
goals and development of the feed Ukraine are formed on the basis of the definition of national competitive advantage
based incentives and constraints, scientifically0based geo0positioning of agriculture of Ukraine in the globalized world
economy.

Ключові слова: ринок кормів, кормовиробництво, стратегічні альтернативи, прогноз роз8
витку ринку кормів.

Key words: market of feed, forage production, strategic alternatives, market forecast feed.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розвитку ринку кормів присвя,
чені праці О. Величко, І. Грабчук, Н. Зеліско,
В. Долинського, І. Кіщака, М. Куліша, Л. Мар,
муль, В. Перегуди, А. Побережної, Д. Приходь,
ка, В. Славова, Я. Сибаль, О. Ходаківської та
ін. Однак, враховуючи динамічність ринкового
середовища та важливість галузі кормовироб,
ництва, наразі існує гостра необхідність у по,
дальшому розробленні та обгрунтуванні стра,
тегічних альтернатив та перспектив її розвит,
ку.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — обгрунтування перс,

пектив розвитку ринку кормів в Україні. Об'єк,
том дослідження є процес стратегічного управ,
ління в галузі кормовиробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою визначення перспектив розвитку
ринку кормів в Україні було здійснено прогно,
зування тенденцій зміни ряду ключових показ,
ників, що характеризують стан попиту і пропо,
зиції у досліджуваній сфері. Результати отри,
маних прогнозних даних свідчать про наявність
екстенсивних тенденцій у формуванні кормо,
виробничої галузі на перспективу. Однак при
розкладанні прогнозованих даних на сценарії
(песимістичний, реалістичний та оптимістич,
ний) існуючі негативні тенденції або значно
сповільнюються або змінюються у напрямі
підвищення ефективності досліджуваного сег,
менту.

Становлення ефективної політики стиму,
лювання розвитку ринку кормів України повин,
но базуватись на грунтовному стратегічному
аналізі показників його функціонування. З цією
метою спрогнозуємо зміни в галузі кормови,
робництва за наступними показниками: баланс
кормів у сільськогосподарських підприємствах;
витрати кормів на годівлю усіх видів худоби та
птиці у сільськогосподарських підприємствах;
виробництво сільськогосподарських культур;
урожайність сільськогосподарських культур;
зібрана площа сільськогосподарських культур;
зміни урожайності кормових, силосних і сіно,
жатних кормів; собівартості 1 ц кормових, си,
лосних і сіножатних кормів; попит на продук,
цію кормовиробництва.

З цією метою було визначено величину
стандартного квадратичного відхилення, тоб,

то показник, який відображає ступінь розсію,
вання значень випадкової величини по відно,
шенню до її математичного очікування [1]. На
основі отриманих результатів розраховано ва,
ріантні сценарії, тренди розвитку досліджува,
них процесів: песимістичний, реалістичний та
оптимістичний. Зміни в обсягах кормів у
сільськогосподарських підприємств наведено у
таблиці 1.

Витрати кормів за усіма трьома сценаріями
будуть нарощуватись (за оптимістичним сце,
нарієм на 4,3 %, за песимістичним — на 0,2%,
за реалістичним на 3 %). Тобто відбуватиметь,
ся досить незначне збільшення потреби у кор,
мових ресурсах для потреб галузі тваринницт,
ва. Відповідно до реалістичного сценарію об,
сяг наявного корму на початок року у сільсько,
господарських підприємствах України
збільшиться приблизно на 5 %, за оптимістич,
ним — майже на 10 %, у відповідності до песи,
містичного — відбудеться його скорочення на
2,3 %. Занепад галузі тваринництва, скорочен,
ня поголів'я худоби не дає можливості до сут,
тєвого нарощування обсягів виробництва кор,
мових ресурсів. Зростання споживання кормів
сільськогосподарськими підприємствами та,
кож підтверджується і збільшенням обсягів
надходжень кормових ресурсів (за оптимістич,
ним прогнозом на 5,5 %). Однак у відповідності
до Національного проекту "Відроджене ско,
тарство" заплановано збільшити загальний об,
сяг заготівлі кормів у 2015 р. до 20—22 млн т
кормових одиниць із вмістом не менше 105—107
г перетравного протеїну на одну кормову оди,
ницю, тобто збільшити наявний обсяг кормів за
2—3 роки практично у 2 рази [2]. Реалізація вка,
заних трансформацій без залучення суттєвих
інвестицій, технічного та технологічного пере,
снащення галузі практично є нездійсненною за
жодним із обрахованих сценаріїв.

Показник 
Рік 2017 р. 

до 2013 
р., % 

Фактично Прогноз 
2013 2014 2015 2016 2017 

Наявність на 
початок 
звітного року  

34240 34652 35065 35477 35890 104,8 
оптимістичний 36672 37084 37497 109,5 
песимістичний 32632 33045 33457 97,7 

Надходження - 
усього 

127738 128900 130063 131226 132388 103,6 
оптимістичний 132414 133577 134739 105,5 
песимістичний 125387 126549 127712 100,0 

Витрати - 
усього 

130439 131419 132399 133379 134359 103,0 
оптимістичний 134112 135092 136072 104,3 
песимістичний 128726 129706 130686 100,2 

у т. ч. 
витрачено на 
годівлю 

119159 120053 120947 121841 122734 103,0 
оптимістичний 122536 123430 124323 104,3 
песимістичний 117570 118464 119358 100,2 

Таблиця 1. Варіантні сценарії зміни балансу кормів
у сільськогосподарських підприємствах, тис. ц кормових одиниць

Джерело: побудовано на основі [3].
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Очікується, що нарощування витрат кормів
відбуватиметься здебільшого за рахунок
збільшення потреби у кормових ресурсах для
ВРХ молочного стада (на 9,2 %), птиці (9,1 %),
овець та кіз (6,3 %). Наведений прогноз відоб,
ражає сектори тваринництва, у межах яких
обсяги виробництва будуть продовжувати зро,
стати. В інших тваринницьких напрямах вироб,
ництва спостерігається негативні тенденції.

Передбачається скорочення попиту на кор,
мові ресурси у господарствах усіх категорій за
2013 — 2017 рр. Винятковою є ситуація тільки
щодо концентрованих кормів, зокрема комбі,
кормів, попит на які зросте майже на 80% за
досліджуваний період. Дещо оптимістичними є
прогнози щодо попиту на корми господарства,
ми населення. При цьому найбільше зростати,
ме потреба у грубих кормах. Натомість у ме,

жах сільськогосподарських підприємств зрос,
татиме попит на комбікорми. Загалом зазначе,
на структура попиту в усіх господарствах може
свідчити про незбалансованість раціону годівлі
худоби та необхідність стимулювання розвит,
ку кормовиробництва у комплексі із галуззю
тваринництва. Прогнозована структура попи,
ту на корми матиме своє відображення і у роз,
поділі виробництва сільськогосподарських
культур.

Враховуючи прогнозовані дані щодо ви,
робництва сільськогосподарських культур,
на корми за 2013—2017 рр., слід зазначити,
що доцільним буде стимулювання вирощу,
вання кормових коренеплодів, однорічних та
багаторічних трав і розширенні площ під
культурними пасовищами, оскільки саме за
цими культурами спостерігається спад ви,

Сценарії зміни 
собівартості 1 ц 

кормів 

Рік 2017 р. до 
2013 р., % 2013 2014 2015 2016 2017 

КОРМОВІ КОРЕНЕПЛОДИ 

Реалістичний 15,6 17,48 19,59 21,96 24,62 158 
Песимістичний 14,4 16,80 18,84 21,13 23,70 165 
Оптимістичний 16,1 18,77 21,02 23,54 26,36 140 

СИЛОС
Реалістичний 24,6 29,30 34,85 41,44 49,28 200 
Песимістичний 20,2 26,93 32,08 38,22 45,52 225 
Оптимістичний 25,6 33,77 40,02 47,45 56,25 167 

СІНАЖ
Реалістичний 32,2 39,12 47,51 57,69 70,06 217 
Песимістичний 26,3 37,02 45,00 54,69 66,46 253 
Оптимістичний 30,1 42,18 51,16 62,05 75,26 178 

Таблиця 3. Варіантні сценарії зміни собівартості 1 ц кормових коренеплодів,
силосних і сіножатних кормів

Джерело: побудовано на основі [4].

Таблиця 2. Варіантні сценарії зміни урожайності кормових, силосних і сіножатних кормів

Джерело: побудовано на основі [4].

Рік 

Кормові 
корене-
плоди  

і кормові 
баштанні 

х+σ х-σ Силос х+σ х-σ Сінаж х+σ х-σ 

2005 273,1 

оп
ти
мі
ст
ич
ни
й 

пе
си
мі
ст
ич
ни
й 

112,9

оп
ти
мі
ст
ич
ни
й 

пе
си
мі
ст
ич
ни
й 

52,2

оп
ти
мі
ст
ич
ни
й 

пе
си
мі
ст
ич
ни
й 

2006 279,2 117,3 60,1 
2007 272,8 99,0 50,9 
2008 308,7 133,5 63,1
2009 303,1 121,3 58,5
2010 275,8 122,7 59,7
2011 312,9 151,0 63,7
2012 301,8 117,2 58,6
2013 310,9 135,7 62,9
2014 315,3 328,1 293,7 138,7 150,9 120,4 63,9 67,5 59,3 
2015 319,8 332,6 298,1 141,8 154,0 123,5 64,9 68,5 60,3 
2016 324,2 337,0 302,5 144,9 157,1 126,5 65,9 69,5 61,3 
2017 328,6 341,4 307,0 147,9 160,1 129,6 66,9 70,5 62,3 
2017 р. до 
2013 р., % 105,7 109,8 98,7 109,0 118,0 95,5 106,4 112,2 99,05 
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робництва, проте вони відіграють важливу
роль у збагаченні раціону годівлі худоби та
птиці. Аналогічні тенденції відслідковують,
ся і щодо площ сільськогосподарських куль,
тур, з яких зібрано урожай. Аналізуючи про,
гнозовані дані за 2013—2017 рр. можна дійти
висновку, що відбудеться зростання вироб,
ництва тільки силосних культур (на 15 %). За
всіма іншими сільськогосподарськими куль,
турами відслідковуються негативні тен,
денції.

Прогноз урожайності сільськогоспо,
дарських культур свідчить про її зростання
практично за всіма культурами за 2013—2017
рр. Найбільше підвищення зазначеного по,
казника очікується для силосних культур, ку,
курудзи на силос, багаторічних трав на сіно
та сіножатей на силос, сінаж, зелений корм.
Отже, здійснені прогнози урожайності, об,
сягів виробництва та зібраної площі кормо,
вих культур свідчать про наявність екстенсив,
них тенденцій щодо формування кормови,
робничої галузі на перспективу. Найбільш ха,
рактерними такі тенденції є для однорічних
багаторічних трав та культурних пасовищ.
Однак проведене дослідження дає мож,
ливість стверджувати про деяку інтенсифіка,

цію виробництва кормових коренеплодів, си,
лосних культур та кормів з сіножатей. Виз,
начимо варіантні сценарії зміни їх урожай,
ності (табл. 2).

При розкладанні прогнозованих даних на 3
сценарії (табл. 2) можна дійти висновку, що за
умов приділення уваги щодо розвитку зазначе,
них культур, можливо досягти зростання їх
урожайності, порівняно із реалістичним сце,
нарієм, на 5 — 10%. При цьому за цими ж куль,
турами собівартість їх виробництва за цей пе,
ріод суттєво збільшиться (на 40—70%). Варі,
антні сценарії зміни собівартості 1 ц кормових
коренеплодів, силосних і сіножатних кормів на,
ведені у таблиці 3.

Таке значне зростання прогнозованої
собівартості може бути викликано рядом
факторів, однак одним із ключових може
бути застарілість матеріально,технічної
бази, що використовується, нерозвиненість
селективних заходів із оновлення сортів
культур, підвищення цін на витратні матер,
іали та ін.

За результатами прогнозування та прове,
деного аналізу визначено, що наразі нагаль,
ним є розроблення та впровадження комп,
лексу заходів із стимулювання розвитку

Таблиця 4. Перспективи розвитку ринку кормів в Україні

Джерело: дослідження автора.

Вид стратегії Стратегія розвитку 
(оптимістичний сценарій) Реалістичний сценарій Песимістичний сценарій 

Загальна 
характерристика 

Активне залучення 
інвестиційних ресурсів, 
впровадження інновацій, 
диверсифікація та 
диференціація виробничих 
напрямів, розширення обсягів 
виробництва, 
інтеграція вітчизняного ринку 
кормів у світовий. 

Досягнення стабільного 
прибуткового росту, задоволення 
наявним обсягом виробництва, 
інтенсифікація ЗЕД за окремими 
видами продукції 

Утримання існуючих позицій і 
обсягів виробництва або 
скорочення обсягів виробництва 

Індикативні зміни 

– формування стійких 
конкурентних переваг; 
–  стимулювання 
впровадження інновацій; 
– політика посилення 
контролю безпечності та 
якості; 
– впровадження екологічно 
ощадних технологій 
виробництва; 
– розвиток інфраструктури 
ринку; 
– вдосконалення та 
гармонізація нормативно- 
правового забезпечення; 
– реформування фіскальної 
політики та ін. 

– поступове технічне 
переоснащення; 
– орієнтація здебільшого на 
внутрішній ринок та поступовий 
вихід на зовнішній; 
– використання переважно 
існуючих конкурентних переваг; 
– низький рівень впровадження 
новацій; 
– поступове нарощування попиту 
на продукцію кормовиробництва; 
– розвиток виробництва кормів в 
фермерських господарствах та ін. 

– подальше використання 
існуючої МТБ; 
– відсутність законодавчої та 
податкової реформ; 
– виробництво неконку-
рентоспроможної продукції; 
– зниження ефективності 
виробництва (зниження до рівня 
збитковості); 
– розбалансування структури 
виробництва кормів; 
– скорочення попиту на корми; 
– занепад промислового 
кормовиробництва та ін. 

Індикативні 
показники 

Зростання попиту на 20-100 % 
до 2017 р.;  
Зростання пропозиції на 5-
100 %; 
Зростання собівартості на 40-
80 % 

Зростання попиту на 3-5 % 2017 р. 
Зміни обсягу пропозиції – від 
скорочення на 30 % до зростання 
на 5%. Зростання собівартості на 
60-120 %.  

Скорочення попиту і пропозиції 
більше ніж на 30 % 2017 р. (7-
8 % на рік). 
Мінімізація виробництва деяких 
кормових культур, зокрема 
сінажу. Зростання 
імпортозалежності 
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вітчизняного ринку кормів. З цією метою пер,
шочергово необхідно розробити рекомен,
дації щодо стратегічного розвитку вітчизня,
ної галузі кормовиробництва та визначити
пріоритетні деталізовані цілі її розвитку
(табл. 4).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

За яким із зазначених сценаріїв відбува,
тиметься реалізація подальшого розвитку
ринку кормів визначатиметься рядом
внутрішніх та зовнішніх чинників. Однак, вра,
ховуючи стратегічне значення вітчизняної га,
лузі кормовиробництва, найбільш бажаним є
реалізація оптимістичного сценарію. Цьому
може посприяти комплекс дій із реалізації
стратегії розвитку ринку кормів. Стратегічні
цілі та напрями розвитку ринку кормів Украї,
ни мають формуватися на основі визначення
національних конкурентних переваг з ураху,
ванням стимулюючих та стримуючих фак,
торів, науково обгрунтованого геоекономіч,
ного позиціювання агропромислового комп,
лексу України у глобалізованій світовій еко,
номіці. На основі використання сучасного ма,
тематичного інструментарію було визначено
три варіантні сценарії подальшого розвитку
ринку кормів України: песимістичний, реалі,
стичний та оптимістичний. Відповідно до пер,
шого буде продовжуватись скорочення об,
'єму досліджуваного ринку на 7—8 % на рік,
скорочення асортиментного ряду продукції
(у першу чергу за рахунок мінімізації вироб,
ництва збиткових культур таких, як сіно, си,
лосні культури) та ін. Реалістичний сценарій
характеризується збільшенням попиту на 3—
5 % до 2017 р. При цьому зміни обсягу вітчиз,
няного виробництва варіюватимуть у розрізі
різних видів кормів, проте загалом можлива
варіація зміни кормовиробництва від скоро,
чення на 30 % до зростання на 5%. Тобто, ймо,
вірним є нездатність задовольнити існуючий
попит на продукції кормовиробництва із по,
дальшим посилення імпортозалежності на
ринку кормів України.

В цілому, варіювання вектору розвитку
вітчизняної галузі кормовиробництва визнача,
тиметься рядом внутрішніх та зовнішніх чин,
ників і їх комбінацією. Становлення досліджу,
ваної сфери найбільш ймовірно відбуватиметь,
ся у відповідності до реалістичного сценарію,
однак враховуючи її стратегічне значення,
найбільш бажаною є реалізація оптимістично,
го сценарію, який характеризуватиметься знач,
ним зростанням попиту і пропозиції, що забез,

печить ефективний розвиток галузі. Настання
ситуації притаманній оптимістичному сценарію
можливо лише за умови виконання ряду на,
гальних вимог: залучення значного обсягу інве,
стицій, технічного і технологічного переосна,
щення галузі, розвитку інфраструктури ринку
та ін.

Першочерговим наразі є створення зако,
нодавчого підгрунтя розвитку галузі кормо,
виробництва, продовження стандартизації та
сертифікації її продукції у відповідності до
міжнародних та європейських вимог, що обу,
мовлено необхідністю сприяння інтеграції
ринку у світовий та досягнення стійких кон,
курентних переваг, забезпечення адаптації
формальних інститутів до зовнішніх та
внутрішніх змін. Важливими є дослідження
щодо системного підходу, який спроможний
забезпечити синергію наукових, природних,
економічних факторів у поєднанні з необхід,
ними організаційно,технологічними захода,
ми та надасть можливість врахувати та задо,
вольнити інтереси усіх суб'єктів вітчизняно,
го ринку кормів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На даний час існує проблема щодо існування

мораторію на купівлю,продаж земель сіль,
ськогосподарського призначення. Проте згідно з
публічною заявою Президента П.О. Порошенка,
мораторій може бути знятий вже з 1 січня 2016
року. Він діє на підставі Земельного кодексу Ук,
раїни і поки що про його ліквідацію йдеться тільки
в політичній площині. Відкрити ринок землі є
ключовим завданням, яке слід проводити з ре,
формою держслужби. Ринок землі повинен про,
водитися поетапно і мати соціально,економічний
напрям.

Існуючий ряд років мораторій на землю має
ряд негативних явищ. По,перше, економічні: спад,
коємці одержаних паїв у південно,східних облас,
тях (Кіровоградська, Дніпропетровська і ін. обла,
стях) не можуть їх використовувати в інших регі,
онах України, де знаходиться їхнє постійне місце
проживання, є ряд юридичних позицій щодо легі,
тимності встановленого мораторію.

Існуючі на сьогодні обмеження на ринок землі
знижує вартість її, тому зняття їх сприятиме фор,
муванню нового ринку землі, де попит на неї зро,
сте і зросте відповідно її вартість.

На думку юристів,експертів, мораторій по,
трібно відміняти поетапно. І механізм його про,
понують спеціалісти проекту USAID "Агроінвест".
Ними розроблено законопроект про оборот землі
сільськогосподарського призначення, запропоно,
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вана нова модель впровадження ринку земель.
Дана модель вміщує поступову ліквідацію цілої
системи заборон по ринку землі. Це дозволить
уникнути різкого нагромадження землі одними
групами і ліквідації її в інших.

При відміні мораторію ринок землі працюва,
тиме з окремими обмеженнями, які вирішувати,
муться за згодою дії ринку землі, в процесі якого
буде проводитися дерегуляція або, навпаки, поси,
люватиметься юридичний вплив держави по пев,
них питаннях.

Отже, відміна мораторію на ринок землі і ство,
рення земельного ринку одна з ключових реформ
уряду і є позитивним сигналом для тих, хто роз,
поряджається і володіє нею, для банківського сек,
тору, який включить в дію інструмент залучення
кредитних ресурсів, а це в кінцевому підсумку при,
зведе до реформування і розвитку аграрного сек,
тору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Численні дискусії, які присвячені формуванню
ринку землі та становлення на ній господаря,влас,
ника, знайшли своє відображення в наукових пуб,
лікаціях провідних вчених — аграрників П.І. Гай,
дуцького [1], Ю.О. Лупенка [5], П.Т. Саблука
[8], В.Я. Месель,Веселяка [6], А.М. Третяка [9],
Ф.М. Федорова [10] та в дослідженнях інших
вітчизняних вчених,економістів.
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Проте залишаються малодослідженими пи,
тання щодо опитування серед землевласників та
землекористувачів в Україні доцільності вводу
ринку земель сільськогосподарського призна,
чення в Україні та готовності населення здійсню,
вати вільний продаж,купівлю земель, що і є об,
'єктом даного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз опитування респон,

дентів,землевласників та землекористувачів в Ук,
раїні та членів сільськогосподарських підприємств
щодо їхнього поводження в майбутньому після
закінчення мораторію на продаж землі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Земельні ресурси України, як видно з таблиці

1, складаються з двох великих частин: земель
сільськогосподарського призначення і інші землі,
які включають землі під будівництво, корисні ко,
палини та інші (таблиця 1).

Основна частина — це сільськогосподарські
угіддя, на які в Україні припадає в основному
більше як дві третини площі, а тому Україну мож,
на віднести до аграрної. Особливо важливим на
фоні інших країн є те, що в структурі сільсько,
господарських угідь величина орних земель, при,
датних для вирощування сільськогосподарських
культур, займає 81,7%.

Це досить високий показник використання
сільськогосподарських угідь і дає підставу ствер,
джувати про високі потенційні можливості ефек,

тивного їх використання. Якщо, згідно з нормати,
вами, кормова площа для вирощування сільсько,
господарських тварин, має становити до 30%, то
майже дві третіх даного розміру у фактичному
вимірі складають сінокоси і пасовища, а 10% площі,
що дає корм для тварин — це рілля.

Остання є наслідком вирощування концентро,
ваних і соковитих кормів. Тому, використання на,
явної площі сільськогосподарських угідь створює
всі умови для виробництва продовольчих культур
і розвитку кормовиробництва.

Таким чином, існуюча структура сільськогос,
подарських угідь є досить сприятливою для повно,
цінного їх використання і потенційної віддачі кож,
ного гектара при правильному використанні і об,
робітку грунтів.

Введення ринку землі вже давно турбує украї,
нське суспільство, яке, згідно з законами економ,
ічного розвитку продуктивних сил і виробничих
відносин, досить добре усвідомлює, що становлен,
ня істинного господаря на землі відбувається внас,
лідок поглиблення і посилення приватної влас,
ності на всі основні фонди, в тому числі на землю
зокрема.

Освоюючи орендні відносини в сільськогоспо,
дарському виробництві, окремі елементи вказа,
них вимог було дотримано, проте зважаючи на
існуючий в той час період, вітчизняні дослідники
заперечували здійснення приватизації земель, а
отже, введення ринку сільськогосподарських зе,
мель, пояснюючи, що земля — це творення при,
роди, а не людей і т. д.

Ці питання залишаються відкритими і в даний
час, так як законодавчі процеси не змінилися. Ра,
зом з тим, у сучасних умовах йде активна підго,
товка до вирішення питань введення ринку землі і,
думається, що це питання на часі.

Так, майже 30% респондентів згідні за введен,
ня ринку землі, хоч 14% з них хочуть вирішення
цього питання пізніше (табл. 2).

Більше половини (56%) взагалі не хочуть вве,
дення ринку землі і більше п'ятої частки респон,
дентів не усвідомлюють потреби вирішення по,
ставленої проблеми.

Показники опитування можна поділити на
три групи: 1) готовність до вирішення введення
ринку сільськогосподарських земель, 2) запе,

Структура земельних ресурсів України 
Інші землі  Землі сільськогосподарського 

призначення 
29,2% 70,8% 
Розміри сільськогосподарських угідь в Україні 

Сіножаті Пасовища Рілля 
2,4 млн га 5,4 млн га 34,9 млн га 

Структура сільськогосподарських угідь в Україні 
Сіножаті Пасовища Рілля 

5,6% 12,6% 81,7% 

Таблиця 1. Структура земельних ресурсів України та земель сільськогосподарського
призначення й їх розміри у 2014 році, %

Джерело: складено на основі даних [3].

Відповіді 
респондентів 

Питома вага 
відповідей 

респондентів, 
% 

Так, зараз 13 
Так, пізніше 14 
Ні 56 
Важко відповісти 11 
Не знаю 6 

Таблиця 2.  На Вашу думку,
чи потрібно вводити ринок

сільськогосподарських земель в Україні
(опитування землевласників та

землекористувачів )

Джерело: складено на основі даних [3].
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речення даної проблеми і 3) не розуміння про,
блеми.

Таким чином, на основі даних таблиці 2 ви,
пливає наступне: третина респондентів, що го,
тові до введення ринку землі є потенційними її
господарями та при вмілому і ефективному її ви,
користанні зможуть забезпечити високий рівень
розвитку землеробства і рослинництва, а отже,
значне зростання продуктивності праці при оп,
тимальному використанні трудових ресурсів. Це
цілком відповідатиме вимогам НТП і НТР, де
розвиток сільськогосподарського виробництва
здійснюватиметься не екстенсивним, а інтенсив,
ним шляхом.

Питання введення в законний обіг ринку землі
давно стоїть на законодавчому порядку денному
і є об'єктом жвавих дискусій як парламентарів
усіх скликань, так і уряду України.

У суспільстві в зв'язку з цим точиться гостра
дискусія відносно введення ринку землі. Більша
половина респондентів проти введення купівлі,
продажу землі і це є зрозумілим (табл. 3).

Ця частка населення не готова викуповувати
сільськогосподарські земельні угіддя через неста,
чу коштів і причини, які унеможливлюють прид,
бання необхідної техніки внаслідок її високої
вартості. І, нарешті, остання причина — це людсь,
кий фактор: не всі готові своєчасно і якісно об,
робляти закріплену ділянку сільськогосподарсь,
ких угідь, а земля потребує інтенсивного вкладен,
ня людського капіталу, використання науково,
обгрунтованих рекомендацій по обробітку грун,
ту і догляду за посівами, удобрення, захисту
посівів і інші.

Згідно з досвідом США, земельні сільськогос,
подарські угіддя надають в безкоштовне користу,
вання тим, хто здатний раціонально їх використо,
вувати, в протилежному випадку неефективне ви,
користання сільськогосподарських земель вилуча,
ють від безгосподарних власників.

Більше 30% респондентів готові купувати
сільськогосподарські угіддя і це стосується тих,
що впевнені в раціональному використанні земель
і мають відповідні фінансові можливості.

Отже, як видно, майбутнє за ринком землі і
створення великих сільськогосподарських
підприємств.

Дискусії, які багато років тому точаться з при,
воду купівлі,продажі землі, мають певну основу
на існування так, як у таблиці 4 майже третина
респондентів готові до введення цього процесу і
більше половина їх мають намір брати участь у
процесі купівлі,продажі сільськогосподарських
угідь.

Це питання на даний час є об'єктивним, бо
більшість опитаних респондентів одержують
значно низькі доходи, і не готові бути учасни,
ками ринку сільськогосподарських угідь.

Дані показники таблиці 4 висвітлюють фактич,
ний сьогоднішній стан матеріального рівня і мож,
ливі думки респондентів "щодо готовності купу,

вати земельні сільськогосподарські угіддя (табл.
4).

Є сподівання, що це тимчасове явище, бо мате,
ріальний стан багатьох респондентів не дозволяє
втілювати надію становлення бути господарем на
землі. Приватна власність основних фондів — ос,
новний чинник становлення господаря, а сьогодн,
ішня ситуація створює для багатьох охочих воло,
діти сільськогосподарськими угіддями багато
бар'єрів щодо придбання техніки і земельних
наділів.

Отже, ринок землі є позитивним фактором в
майбутньому і вселяє надію на успішне його ос,
воєння і введення в дію.

Як уже згадувалося вище, вартість землі в Ук,
раїні залежить від ряду чинників, які при купівлі,
продажі її необхідно враховувати (табл. 5).

Так, землі сільськогосподарського призначен,
ня згідно законодавчих актів України не можуть
на даний час продаватися, але якщо і буде здійсню,
ватися купівля,продаж земель, то оцінювати її
потрібно в залежності від якості грунтів згідно
кадастрової оцінки.

При цьому також слід враховувати розмі,
щеність її до пунктів доставки, зберігання і збу,
ту продукції, до пунктів густоти населених
пунктів, а також в межах зон рекреаційного при,
значення.

Тому, згідно з даними таблиці 5, на нашу дум,
ку, найбільш прийнятна буде відповідь "залежно
від грунтів" з добавками вищеназваних чинників.

Таблиця 3. На Вашу думку, чи потрібно
вводити ринок сільськогосподарських

земель в Україні?, %
(опитування сільськогосподарських

підприємств )

Відповіді 
респондентів 

Розміри сільськогосподарських 
підприємств 

До 1000 га Від 1000 - 
5000 га 

Понад 
5000 га 

Не знаю 9% 5% 0%
Важко 
відповісти  10% 12% 13% 

Ні 48% 64% 42%
Так, пізніше 17% 11% 13%
Так, зараз 16% 9% 33%

Джерело: складено на основі даних [3].

Відповіді 
респондентів 

Питома вага 
відповідей 

респондентів, % 
Ні 60 
Так 27 
Не маю 
коштів 7 

Не знаю 4 
Можливо 2

Таблиця 4. Чи готові Ви купувати землю
сільськогосподарського призначення, якщо

це буде дозволено, % (опитування
землевласників та землекористувачів)

Джерело: складено на основі даних [3].
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У зв'язку з тим, що така комплексна оцінка вар,
тості сільськогосподарських угідь офіційно в державі
відсутня, тому відповідь респондентів є неоднознач,
ною і, на нашу думку, не зовсім об'єктивною.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

 Таким чином, розвиток ринкових відносин, які
будуть на державному рівні перенесені на
сільськогосподарські угіддя, мають майбутнє при
умові правильної і об'єктивної оцінки їх якості і
ефективності використання.

При скасуванні мораторію на ринок сіль,
ськогосподарських земель необхідно враховувати:

1. Оцінку якості земель сільськогосподарсько,
го призначення за родючістю і іншими соціально,
економічними чинниками

2. Розвиток банківського кредитування із вве,
денням застави земель

3. Державна допомога дрібним і середнім зем,
левласникам, які можуть і мають бажання бути
господарями на землі

4. Створення юридичних центрів допомоги і
консультацій на етапах вирішення окремих пи,
тань ринку сільськогосподарських земель.
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Ціна 1 га землі 

Питома вага 
відповідей 

респондентів, 
% 

1-2 тис. дол. 12 
5-10 тис. дол. 5 
15-20 тис. дол. 2 
Більше 20 тис. дол. 2 
Не знаю 70 
Залежно від грунтів 3 
Безцінна 6 

Таблиця 5. Чи готові Ви купувати землю
сільськогосподарського призначення, якщо

це буде дозволено, % (опитування
землевласників та землокористувачів)

Джерело: складено на основі даних [3].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання основ,

ним завданням управління підприємством є за,
безпечення його сталого розвитку. В зв'язку з
цим існує необхідність вчасної та всебічної оцін,
ки результатів роботи, за рахунок здійснення
якісного аналізу параметрів функціонування
такого господарюючого суб'єкта [5].
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E статті досліджено особливості використання сучасних інформаційних систем і технологій в діяльності
підприємств з метою підвищення ефективності управлінських рішень.

Виявлено сутність інформаційної системи з різних поглядів: технічного, ділового, семантичного погляду. Роз0
крито завдання інформаційної системи як сукупності складових. Розглянуто класифікацію сучасних інформаційних
систем, які детерміновані різноманітністю сфер і форм їх застосування.

Зауважено, що корпоративні інформаційні системи, системи підтримки прийняття рішень та експертні системи
характеризують новий етап автоматизації управління підприємством. Виокремлено вимоги до корпоративних інфор0
маційних систем. Відзначено, що основною проблемою корпоративних інформаційних систем є відсутність прий0
нятної системної моделі.

Вирізнено, що однією з основних властивостей інформаційних систем є подільність на підсистеми, яка має пере0
ваги з точки зору її розробки та експлуатації. Уточнено етапи створення і функціонування (життєвого циклу) інфор0
маційних систем.

Доведено, що використання інформаційних систем є обов'язковою умовою діяльності сучасного підприємства,
що сприятиме прийняттю обгрунтованих стратегічних управлінських рішень, спрямованих на зростання конкурен0
тоспроможності і посилення економічної безпеки підприємства.

In the article the features of modern information systems and technologies in the enterprise in order to improve
management decisions are discovered.

It is defined the essence of information system with different perspectives: technical, business, semantic point of
view. It is solved that task of information system as a set of components. We consider the classification of modern
information systems as deterministic variety of areas and forms of application.

It is notes that enterprise information system, decision support systems and expert systems characterize a new stage
of automation management. It is determined the thesis for the enterprise information system. It is noted that the main
problem of enterprise information system is the lack of an acceptable system model.

It is pointed out that one of the basic properties of divisibility information systems are subsystems that has advantages
in terms of its development and operation. And specified are stages of operation (life cycle) Information Systems.

It is proved that the use of information systems is a prerequisite of the modern enterprise, which will help management
make informed strategic decisions aimed at strengthening the competitiveness and growth of economic security.

Ключові слова: системи, інформаційні системи, інформаційні технології, управління, ав8
томатизація, корпоративні інформаційні системи.

Key words: systems, information systems, information technology, management, automation,
enterprise information system.

Ефективним напрямком удосконалення
управління діяльністю підприємства є впрова,
дження сучасних інформаційних систем і техно,
логій, що дає можливість підвищити швидкість,
якість і надійність процесів збору, зберігання і
обробки інформації; значно скоротити управ,
лінський персонал підприємства, який зай,
мається підготовкою інформації для форму,
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вання і прийняття управлінських рішень; забез,
печити у потрібні терміни керівництво і управ,
лінський персонал підприємства якісною ін,
формацією; своєчасно і якісно вести аналіз і
прогнозування господарської діяльності під,
приємства; швидко і якісно приймати рішення
по усіх рівнях управління підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і практичні аспекти використан,
ня інформаційних систем і технологій в уп,
равлінні діяльністю підприємства висвітлені у
наукових працях таких вчених, як Бусленко
Н.П., Вітлінський В.В., Глушков В.М., Гужва
В.М., Жалдак М.І., Івахненко О.І., Павлов А.А.,
Пономаренко В.С., Поспєлов Д.С., Сопко В.В.,
Томашевський О.М., Черняк О.І., Цвіркун А.Д.
та ін. Науковці досліджували різні підходи
щодо автоматизації управлінського процесу та
його складових на підприємстві, сутність ос,
новних понять, вплив комп'ютеризації на прий,
няття управлінських рішень.

На основі проведеного аналізу наукових
джерел можна зробити висновок, що в умовах
розвитку сучасного інформаційного простору,
питання використання автоматизованих інфор,
маційних систем в управлінській діяльності за,
лишаються актуальними.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є дослідження особли,

востей використання сучасних інформаційних
систем і технологій в діяльності підприємств з
метою підвищення ефективності управлінських
рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні умови трансформації функцій ме,
неджменту актуалізують дослідження інфор,
маційно,аналітичного забезпечення управлін,
ня діяльністю підприємства, яке не лише відоб,
ражає економічні явища і процеси, а й дає мож,

ливість аналітичного осмислення їх сутності та
рівня впливу на ефективність прийняття управ,
лінських рішень [2].

Інформаційна система (ІС) — взаємозв'яза,
на сукупність концепцій, методів, технологій,
технічних і програмних засобів, використову,
ваних для автоматизації процесів збору, реє,
страції, обробки, зберігання та видачі інфор,
мації споживачу в інтересах досягнення по,
ставленої мети.

Технологічною основою інформаційних
систем є системи обробки інформації в деякій
предметній області. ІС орієнтовані на предмет,
ну область діяльності підприємства, органі,
зації, установи.

Предметна область якої,небудь діяльності
— частина реального світу, що підлягає вивчен,
ню з метою організації управління процесами
та об'єктами для одержання бізнес,результа,
ту. Предметна область може бути декомпозо,
вана на фрагменти [4, с. 22].

Ромашко С.М. [7, с. 6—7] розглядає сутність
інформаційної системи наступним чином (табл.
1).

З наведених вище визначень та окреслення
суті ІС випливає її основне завдання, яке по,
лягає у підготовці і наданні інформації, необ,
хідної для забезпечення управління всіма ре,
сурсами підприємства чи організації, створенні
інформаційного та технічного середовища для
управління організацією.

Основне завдання ІС Ромашко С.М. пропо,
нує розглядати як сукупність наступних скла,
дових [7, с. 6—7]:

— збір інформації з різних джерел;
— реєстрування, опрацювання та видача

інформації, що характеризує стан виробницт,
ва та управління ним;

— розподіл інформації між фахівцями та
керівниками, підрозділами та окремими вико,
навцями у відповідності до їх участі в процесах
виробництва чи управління.

Нині на ринку програмного забезпечення
існує безліч автоматизованих інформаційних

З технічного погляду З ділового погляду З семантичного погляду 
Набір взаємозалежних 
компонентів, які збирають, 
зберігають, опрацьовують і 
розподіляють інформацію з 
метою забезпечення управління 
організацією та підтримки 
прийняття управлінських 
рішень 

Сукупність інформації, апаратно-
програмних і технологічних засобів, 
засобів комунікації, методів і 
процедур опрацювання даних та 
персоналу, які організовують 
збирання, зберігання, опрацювання і 
розподіл інформації для підготовки і 
прийняття управлінських рішень 

Сукупність різноманітних 
взаємопов’язаних або взаємозалежних 
відомостей про стан об’єкта управління 
та процеси, які відбуваються в ньому. 
Ці відомості виражені в показниках та 
інших інформаційних сукупностях, 
зібраних і опрацьованих за допомогою 
інформаційних технологій за 
визначеною методикою та за заданим 
алгоритмом 

Таблиця 1. Сутність інформаційної системи з різних поглядів

Джерело: [7, с. 6—7].
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систем, котрі задовольняють найвибагливіших
користувачів та мають такі характеристики:
засновані на загальних стандартах управління
підприємством, охоплюють всю діяльність
підприємства, побудовані на референтних мо,
делях [9].

Різноманітність сфер і форм застосування
сучасних інформаційних систем детермінують
різноманітність способів їх класифікації.

За масштабністю інформаційні системи по,
діляються на такі групи:

— одиничні — реалізуються на автономно,
му персональному комп'ютері без використан,
ня комп'ютерної мережі, система може місти,
ти декілька простих додатків із спільним інфор,
маційним фондом, подібні комплекси можуть
бути створені за допомогою локальних систем
управління базами даних;

— групові — орієнтовані на колективне ви,
користання інформації і найчастіше будують,
ся на базі локальної обчислювальної мережі,
при розробці таких додатків найчастіше вико,
ристовуються сервери баз даних (SQL,серве,
ри) для робочих груп;

— корпоративні — призначені для великих
компаній і можуть підтримувати територіаль,
но віддалені вузли і мережі, мають ієрархічну
клієнт,серверну структуру зі спеціалізацією
серверів, для корпоративних систем;

— глобальні — охоплюють територію дер,
жави чи континенту.

За сферою застосування інформаційні сис,
теми можна умовно поділити на чотири групи:

— системи обробки трансакцій (операцій з
базою даних) — призначені для ефективного
відображення предметної області в будь,який
момент часу (OLTP);

— системи підтримки прийняття рішень —
за допомогою комплексу запитів здійснюєть,
ся аналіз даних в різних аспектах: часових, про,
сторових, і т.п.;

— інформаційно,довідкові системи, які ба,
зуються на гіпертекстових документах і муль,
тимедійних засобах;

— офісні інформаційні системи — призна,
чені для перетворення паперових документів в
електронні, автоматизації діловодства і управ,
ління документообігом.

За способом організації автоматизовані ІС
можуть бути класифіковані наступним чином:
на основі архітектури файл,сервер; на основі
архітектури клієнт,сервер; на основі багаторі,
вневої архітектури; на основі Інтранет,техно,
логій.

За рівнем або сферою діяльності:
— державні;

— територіальні (регіональні);
— галузеві;
— підприємств або установ;
— технологічних процесів.
За типом підтримки, яку вони забезпечують

в організації управління, системи можуть бути
поділені на такі групи:

— системи обробки операцій, які реєстру,
ють та обробляють дані, одержані внаслідок
ділових операцій, може проводитись або спо,
собом пакетного оброблення даних, або в мас,
штабі реального часу;

— автоматизовані системи управління тех,
нологічними процесами (АСУТП), що прийма,
ють рішення з типових питань таких як управ,
ління виробничим процесом;

— системи співробітництва на підприємстві,
які використовують комп'ютерні мережі для
забезпечення зв'язку, координації та співробі,
тництва відділів і робочих груп, що беруть
участь у процесі;

— інформаційні менеджерські системи —
системи забезпечення менеджменту, що проду,
кують заздалегідь визначені звіти, подають
відображення даних і результати вжитих за,
ходів на періодичній чи винятковій основі або
за запитом;

— системи підтримки прийняття рішень —
ІС, які використовують моделі прийняття рі,
шень [8, с. 82—83].

Корпоративні інформаційні системи, систе,
ми підтримки прийняття рішень (СППР) та ек,
спертні системи характеризують новий етап
автоматизації управління підприємством.

Корпоративні інформаційні системи — це
управлінська ідеологія, що об'єднує бізнес,
стратегію підприємства і новітні інформаційні
технології. Характерні ознаки сучасних корпо,
ративних інформаційних систем:

— масштабність інформаційної системи,
яка розподілена на значній території та має по,
тужну програмно,апаратну платформу;

— робота в неоднорідному обчислювально,
му середовищі (на різних обчислювальних плат,
формах і під управлінням різних операційних
систем);

— багатоплатформне обчислення (різні
комп'ютери з однаковим інтерфейсом і логікою
роботи);

— розподілені обчислення за допомогою
клієнт,серверної архітектури (розв'язання
задачі розподіляється між кількома комп'ю,
терами). Забезпечення розподіленої роботи
і віддаленого доступу є обов'язковою вимо,
гою до інформаційних систем корпоративно,
го рівня.
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Сучасні корпоративні інформаційні систе,
ми повинні задовольняти певним вимогам:

— використання клієнт,серверної архітек,
тури з можливістю застосування більш промис,
лових СУБД;

— організація безпеки за допомогою різно,
манітних методів контролю і розмежування
доступу до інформаційних ресурсів;

— підтримка розподіленої обробки інфор,
мації;

— модульний принцип побудови із програм,
но,незалежних функціональних блоків;

— можливість розширення за рахунок
відкритих стандартів;

— підтримка технології Інтернет/Інтранет.
Найвідоміші зарубіжні виробники корпора,

тивних інформаційних систем: SAP, IBM,
Oracle, PeopleSoft, REAL Application, Hewlett,
Packard. Найпоширеніші корпоративні інфор,
маційні системи: Scala, Baan IV, "Галактика", R/
3, Oracle Applications [8, с. 111,112].

Основна проблема корпоративних інфор,
маційних систем полягає в тому, що в них
відсутня прийнятна системна модель. Тобто
творці й користувачі програмних продуктів
працюють з бізнес,процесами, а не зі станом
системи. При системному підході ставлення до
бізнес,процесу може змінюватися, в тому числі
через те, що підприємства включають в аналіз
усі фактори, що можуть зробити вплив на стан
системи (в тому числі й зовнішні стосовно
відношення до цього бізнес,процесу). Ті моделі,
які спираються на бізнес,процеси, дозволяють
управляти тільки на інтуїтивному рівні.

Отже, домінантою в усьому має бути понят,
тя системи. Система саме і дозволяє визначити
головний аспект діяльності підприємства в цей
момент. Разом з тим поки немає вибору моде,
лей інформаційних систем, тому що зазвичай
пропонується вирішення питань вартості та
інших подібних завдань, які є параметрами все,
редині системи [6].

У процесі автоматизації, особливо на почат,
ковому етапі, виникає ряд проблем, зокрема
керівник підприємства повинен усвідомлювати
різницю між інтегрованою системою управлі,
ння (ІСУП) та корпоративною інформаційною
системою (КІС). По суті, ІСУП стає фундамен,
том КІС. ІСУП не враховує індивідуальні особ,
ливості компанії, а КІС — це рішення, розроб,
лене для конкретної компанії [3].

Системи підтримки прийняття рішень
(СППР) призначені для підтримки прийняття
рішень керівників різного рівня при вирішенні
неструктурованих і слабо структурованих про,
блем і використовують нові засоби інформа,

ційних технологій — програмні агенти, схови,
ща і вітрини даних, OLAP— системи тощо.

СППР використовують не тільки загальне
інформаційне забезпечення, а й загальне мате,
матичне забезпечення — бази моделей [8, с.
84—85].

Однією з основних властивостей ІС є
подільність на підсистеми, яка має переваги з
точки зору її розробки та експлуатації, до яких
відносяться:

— спрощення розробки та модернізації ІС
в результаті спеціалізації груп проектуваль,
ників по підсистемах;

— спрощення впровадження та постачання
готових підсистем відповідно до черговості ви,
конання робіт;

— спрощення експлуатації ІС внаслідок
спеціалізації працівників предметної області.

Виділяють функціональні і забезпечуючі
підсистеми. Функціональні підсистеми ІС
інформаційно обслуговують певні види діяль,
ності економічної системи (підприємства), ха,
рактерні для його структурних підрозділів та
(або) функцій управління. Інтеграція функціо,
нальних підсистем в єдину систему досягаєть,
ся за рахунок створення і функціонування за,
безпечуючих підсистем таких, як інформацій,
на, математична, технічна, організаційно,пра,
вова та кадрова підсистеми.

Функціональна підсистема ІС представляє
собою комплекс економічних задач з високим
ступенем інформаційних обмінів (зв'язків) між
завданнями. При цьому під завданням розумі,
ють деякий процес обробки інформації з чітко
визначеною множиною вхідної і вихідної
інформації. Склад функціональних підсистем
визначається особливостями економічної сис,
теми, її галузевою приналежністю, формою
власності, розміром, характером діяльності
підприємства.

Функціональні підсистеми ІС можуть буду,
ватися за різними принципами: предметним;
функціональним; проблемним; змішаним (пред,
метно,функціональним).

Принцип предметної спрямованості вико,
ристання ІС в господарських процесах про,
мислового підприємства визначає підсистеми
управління виробничими і фінансовими ресур,
сами: матеріально,технічним постачанням, ви,
робництвом готової продукції, персоналом,
збутом готової продукції, фінансами. При
цьому в підсистемах розглядається вирішен,
ня завдань на всіх рівнях управління, забезпе,
чуючи інтеграцію інформаційних потоків по
вертикалі. Для реалізації функцій управління
виділяють функціональні підсистеми: прогно,
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зування, нормування, планування (техніко,
економічне й оперативне), облік, аналіз і ре,
гулювання, які реалізуються на різних рівнях
управління і об'єднані в наступні контури уп,
равління: маркетинг, виробництво, логістика,
фінанси.

Проблемний принцип формування підсис,
тем відображає необхідність гнучкого та опе,
ративного прийняття управлінських рішень
щодо окремих проблем в рамках СППР, на,
приклад, вирішення завдань бізнес,плануван,
ня, управління проектами. Такі підсистеми мо,
жуть реалізовуватися у вигляді локальних ІС,
що імпортують дані з корпоративної інформа,
ційної системи (наприклад, система бізнес,пла,
нування на основі Project,Expert), або у вигляді
спеціальних підсистем у межах КІС (наприклад,
інформаційної системи керівника).

На практиці найчастіше застосовується
змішаний (предметно,функціональний) підхід,
згідно з яким побудова функціональної струк,
тури ІС — це поділ її на підсистеми за характе,
ром господарської діяльності, який має відпо,
відати структурі об'єкта і системи управління,
а також виконуваних функцій управління.

Підсистеми, побудовані за функціональним
принципом, охоплюють всі види господарської
діяльності підприємства (виробництво, поста,
чання, збут, персонал, фінанси). Підсистеми,
побудовані за предметним принципом, відно,
сяться в основному до оперативного рівня уп,
равління ресурсами [1, с. 21].

Інформаційна система, як правило, ство,
рюється для певного підприємства чи органі,
зації. Проте, є багато спільних рис в структурі
різних підприємств, а також в типах зв'язків
(функціональних, інформаційних, зовнішніх)
між елементами цієї структури. Це дозволяє
сформулювати єдині принципи і шляхи побу,
дови інформаційних систем для підприємства
чи організацій. Виділяють такі етапи створен,
ня і функціонування (життєвого циклу) ІС:

— розробка концепції інформаційної сис,
теми — проводиться обстеження об'єкта, ви,
вчаються форми вхідних та вихідних документів,
методики розрахунків необхідних показників;
проводяться науково,дослідні роботи щодо
оцінки реалізації вимог замовника: здійснюєть,
ся підбір необхідних засобів моделювання про,
цесів, які комп'ютеризуються, пошук відповід,
них програмних засобів, оцінка альтернативних
проектів;

— розробка технічного завдання — фор,
мується технічне завдання, яке є підставою для
розробки інформаційної системи і приймання
її в експлуатацію, визначаються основні вимо,

ги до самої системи та процесу її розробки,
додатково можуть розроблятись технічні зав,
дання на окремі частини ІС;

— проектування — розробляється концеп,
ція інформаційної бази, створюється інфоло,
гічна і датологічна моделі, формуються вимоги
до структури інформаційних масивів, технічних
засобів, вказуються характеристики програм,
ного забезпечення, систем класифікації та ко,
дування; результатом даного етапу є комплект
проектної документації (технічний проект), в
ньому наводиться постановка задачі, алгоритм
її розв'язання, описується інформаційне,
організаційне, технічне та програмне забезпе,
чення, тощо, після затвердження технічного
проекту розробляється робочий проект (внут,
рішній), одночасно з розробкою проекту ство,
рюються класифікатори техніко,економічної
інформації на основі погодженої системи кла,
сифікації і кодування техніко,економічної
інформації;

— реалізація — здійснюється розробка про,
грамного забезпечення у відповідності з про,
ектною документацією, результатом цього ета,
пу є готовий програмний продукт;

— впровадження в експлуатацію (тесту,
вання і налагодження) — проводиться пере,
вірка програмного забезпечення на предмет
відповідності вимогам, вказаним в технічному
завданні, дослідна експлуатація (тестування)
дозволяє виявити недоліки, які можуть появи,
тись при експлуатації системи, проводиться
підготовка персоналу до роботи в інфор,
маційній системі, навчання персоналу здійс,
нюється або силами розробника, або за допо,
могою спеціальних курсів, підготовлюється
робоча документація, проходять приймальні
випробування, і система здається в експлуа,
тацію замовнику;

— супровід — організовується на підставі
гарантійних зобов'язань розробника. У цей
період здійснюється сервісне обслуговуван,
ня системи, усуваються недоліки, які можуть
бути виявлені при експлуатації, і завершу,
ються роботи по даному проекту [9, с. 263—
264].

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Таким чином, використання інформаційних

систем в управлінні підприємствами сприяти,
ме вирішенню таких проблем:

— зниження складності (складність управ,
ління при необхідності вибору управлінського
рішення із множини можливих рішень);
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— управління підприємством вимагає об,
робки великих обсягів інформації;

— необхідність ухвалення рішення за ко,
роткий часовий проміжок (проявляється в міру
ускладнення виробництва);

— проблема координації (рішення необхід,
но координувати з іншими ланками процесу або
об'єкта);

— необхідність збереження і поширення
знань, накопичених в процесі багаторічної ро,
боти і великого практичного досвіду.

Впровадження інформаційних систем і тех,
нологій є обов'язковою умовою діяльності су,
часного підприємства, що сприятиме прийнят,
тю обгрунтованих стратегічних управлінських
рішень, спрямованих на зростання конкурен,
тоспроможності і посилення економічної без,
пеки підприємства.

Подальший розвиток ринку інформаційних
структур, з урахуванням впровадження авто,
матизованих систем, дозволить не тільки забез,
печити ефективне розширення діяльності
підприємств, а й стане запорукою успішного
розвитку національної економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблемним аспектом в розвитку вітчизня,

ного АПК є здійснення країною,агресором
Російською Федерацією процесу лобіювання
для відтермінування угоди України з країнами
Європейського Союзу щодо створення Зони
вільної торгівлі.

Важливою умовою при цьому для України
є здійснення поступального розвитку нашою
державою для розв'язання і вирішення всіх по,
ставлених перед нею проблем і задач, які б
сприяли швидшому адаптуванню вітчизняного
АПК до сучасних вимог на світовому ринку.

Перед вітчизняним АПК постає важлива
проблема щодо здійснення переорієнтації су,
часного виробництва і переробки агропродо,
вольчої продукції на ринки ЄС в умовах підви,
щення вимог до вітчизняного агропродоволь,
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of export earnings from the sale of state agri0food products; analyzed the change in trade orientation of Ukraine in the
trade of agricultural products with the world; an analysis of imports of agricultural products to the EU countries and the
share of domestic exports of agri0food products in the EU.

Ключові слова: зовнішньоторговельна орієнтація, агропродовольча продукція, ринок країн
Європейського Союзу, країни8партнери, експортна виручка, експортно8імпортні операції.

Key words: foreign trade orientation, agri8food products, the market of the European Union and
partner countries, export earnings, export8import operations.

чого виробництва для національних товарови,
робників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Безліч питань, які пов'язані з розвитком та
зовнішньоторговельних відносин АПК Украї,
ни з основними країнами,партнерами, стало
об'єктом вивчення багатьох вітчизняних нау,
ковців. Дослідженням даної тематики знайш,
ло своє відображення у працях: В.І. Губенка [1],
С.М. Кваші [2], В. І. Губенка [1], А.М. Кандиби
[3], О.Ф. Луки [4], Т.О. Осташка, В. Е. Лір та
І.В. Кобута [5], В.К. Олефір, О.С. Биконя, О.М. Бо,
родіної, І.В. Прокопи, О.В. Шубравської [7] та
ряді публікацій інших дослідників.

Разом з тим, детального і системного нау,
кового аналізу потребують питання щодо роз,
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витку зовнішньоторговельних відносин Украї,
ни з основними країнами партнерами, аналізу
зміни торгівельної орієнтації України в торгівлі
продукцією АПК з країнами світу та аналізу
імпорту продукції АПК до країн ЄС й питомої
ваги вітчизняного імпорту до даних країн, що і
є об'єктом даного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз основних зовнішньо,

торговельних операцій продовольчої продукції
вітчизняного АПК країнами,партнерами Ук,
раїни. Відповідно в недалекому майбутньому це
відповідно дасть можливість нашій державі
формувати конкурентоспроможний ринок, ек,
спорт, орієнтований на країни Європейського
Союзу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Продукція українського ринку експор,

тується в різні країни світу і це є одним з пози,
тивів піднесення економічного розвитку дер,
жави (табл. 1).

У таблиці 1 нами подано в поступовому зро,
станні частки вказаної продукції по переліче,
них країнах. Так, на перше місце за досліджу,
ваний період входить Російська Федерація —
(11%), друге — Єгипет (9%), третє — Індія (6%),
четверте — Іспанія (5%), п'яте — Нідерланди
(4%).

Перелік країн, куди здійснюється експорт
Україною продовольчої продукції можна про,
довжити, але питома вага його значно менша,
а тому нами подано в таблиці 1 тільки їх сумар,
на частка.

Все це говорить про те, що експортована
продукція є важливими продуктами споживан,
ня для різних країн світу, які знаходяться в
різних кліматичних умовах і в різних точках
нашої планети. Така географічна експортна
ситуація для України є вигідною і в перспективі
дозволить не тільки стабілізувати торгівельні
зв'язки, але й за певних внутрішніх умов їх роз,
ширювати.

Україна в останні роки експортує в значно,
му обсязі агропродовольчу продукцію і скла,
дає значну частку грошових доходів від її реа,
лізації (таблиця 2).

У розрізі окремих видів продукції, як бачи,
мо з таблиці 2, займає експорт зерна кукуруд,
зи (23%), пшениці (11%), соняшникової олії
(19%) і решта — це інші види олійних культур
(7%) та протеїнові (5%). Так, разом всі ці види
культур становлять 65% грошової виручки від
реалізації агропродовольчих культур.

У зв'язку з цим, розрахунки таблиці 2 пере,
конливо свідчать про необхідність нарощуван,
ня виробництва по вищевказаних культурах, бо
на зовнішньому ринку попит на них високий, а
можливість виробництва цієї продукції в Ук,
раїні очевидний і навіть є резерви росту в перс,
пективі щодо збільшення обсягів її експорту,
то не має сумнівів у тому, що величина експор,
ту буде мати щорічний приріст.

Це дозволить Україні посилювати економі,
чний ріст і розвиток, а також стане головним
чинником зростання матеріального добробуту
і культурного рівня населення України.

Важливу роль в торгівельний орієнтації для
України має частка та місце імпорту і експорту
вітчизняної продукції на зовнішньому ринку.

Аналізуючи експорт вітчизняних продукції
за межі України, нами встановлено, що най,
більша частка нашої продукції продається в Ро,
сійську Федерацію — 23,8% від загального об,
сягу (табл. 3).

Серед перелічених країн, куди проводить,
ся експорт української продукції, Російська
Федерація займає перше місце, як в 2001 році,
так і в 2013 році, друге місце в 2011 році займа,
ла Іспанія, а вже в 2013 році — четверте місце,
Індія в 2001 році — восьме місце, а в 2013 році
— третє місце.

Отже, крім Іспанії, місце вказаних країн в
експорті піднялось на декілька пунктів і це є
оправданим в підвищенні рейтингу України

Назва країн-
партнерів 

Питома вага, 
% 

Російська 
Федерація 

11 

Єгипет 9 
Індія 6 
Іспанія 5 
Нідерланди 4 
Інші ринки 65 

Таблиця 1. Основні країниNпартнери України
у зовнішньоторговельних операціях

продукцією АПК у 2013 році, %

Джерело: складено за даними [8].

Таблиця 2. Частка експортної виручки
в Україні від реалізації агропродовольчої

продукції у 2013 році, %

Джерело: складено за даними [8].

Назва агропродовольчої продукції Питома вага, 
% 

Кукурудза 23% 
Пшениця 11% 
Олійні культури 7% 
Соняшникова олія 19% 
Протеїнові 5% 
Частка доходів від реалізації п'яти 
основних культур 65% 

Питома вага решту 
агропродовольчої продукції, % 35% 
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щодо експортування своєї продукції на зовні,
шньому ринку. Якщо ж розглядати процес
імпорту в Україну продукції з інших країн, то
перше місце знову ж таки належить Російській
Федерації, друге — Німеччині, третє — Туреч,
чині і тільки Бразилія з третього місця займає
в звітному періоді сьоме, а Нідерланди — де,
сяте. Майже без змін за досліджуваний період
здійснюється імпорт продукції із США та Нор,
вегії.

Таким чином, як експорт, так і імпорт віт,
чизняної продукції з України має певні зрушен,
ня в динаміці щодо частки її як продажу, так і
закупівлі. Щодо зміни місць за аналізуючий пе,
ріод, то більше їх відбулося при експорті віт,
чизняної продукції, які займали дальші місця в
торгівлі з Україною раніше, тепер ці показни,
ки скорочуються у звітному періоді. Зміни ек,
спорту продукції для України за останні роки
вагомі і це дає можливість їй
нарощувати торгівельний по,
тенціал на світовому ринку.

Основним завданням АПК
є виробництво максимальної
кількості продовольчої про,
дукції не тільки для забезпе,
чення повноцінного харчуван,
ня населення України, але й
експорту її в різні країни сві,
ту, в тому числі в країни Євро,
пейського Союзу (табл. 4).

Разом з тим, країни Євро,
пейського Союзу із своїх
країн імпортують значний об,
сяг зерна кукурудзи, насіння
ріпаку, олії соняшникової та
макухи і інших відходів со,
няшника.

Значно меншу суму від експорту,імпорту
цих країн складають круп'яні і інші продукти
харчування. Щодо імпорту Європейського Со,
юзу продукції з України, то остання експортує
в країни Європейського Союзу також зерно
кукурудзи, насіння ріпаку і в рівних обсягах
олії соняшникової та макухи. Інші продукти,
вказані в таблиці 4, займають також відносно
незначні суми.

Порівнюючи суми імпорту ЄС і України,
бачимо, що аналогічні види продукції, які
імпортували країни Європейського Союзу і
Україна свідчать про досить вагомий рівень
питомої ваги України відносно країн ЄС.

У результаті поданих розрахунків видно, що
Україна є чи не найголовнішим експортером на
ринки країн Європейського Союзу кукурудзи
(61,1%), олії соняшникової (54,9%) і насіння
ріпаку (40,7%).

Назва продукції 

Загальний імпорт 
ЄС з усіх країн 

світу - всього, млн 
Євро 

Імпорт в ЄС 
з України, 
млн євро 

Частка 
вітчизняних 
товарів в 

імпорті ЄС, % 
Макуха та інші тверді відходи і 
залишки з насіння льону 

1,8 1,5 80,4 

Кукурудза 2380,3 1453,9 61,1 
Крупа та крупка із зерна інших 
зернових культур 

1,1 0,6 56,9 

Макуха та інші тверді відходи і 
залишки з насіння соняшнику 

691,5 385,7 55,8 

Олія соняшникова та сафловорова 
та їх фракції-сирі 

702,7 385,5 54,9 

Сорго 73,6 32,3 43,9 
Інші матеріали рослинного 
походження 

142,2 60,0 42,3 

Насіння ріпаку з низьким вмістом 
ерукової кислоти 

1667,5 678,1 40,7 

Просо 15,5 5,1 33,2 

Таблиця 4. Аналіз імпорту продукції АПК до країн ЄС
та частка вітчизняного експорту агропродовольчої продукції

в ЄС у 2013 році*

Джерело: складено за даними [8].

Таблиця 3. Аналіз зміни торгівельної орієнтації України в торгівлі продукцією АПК з країнами
світу у 2001—2013 роках

Джерело: складено за даними [8].

Назва країн, які 
експортують 
продукцію 

АПК з України 

Питома вага 
імпорту 
продукції 

АПК країни- 
партнера в 
Україну у 

2013 році, % 

Місце країн-
партнерів 
України у 
2013 році 

Зміна місця 
країн-

партнерів 
України у 

2013 відносно 
2001 року 

Назва країн, які 
імпортують 

продукцію АПК з 
України 

Питома вага 
експорту 
продукції 

АПК країни- 
партнера в 
Україну, % 

Місце країн-
партнерів 
України у 
2013 році 

Зміна місця 
країн-

партнерів 
України у 

2013 
відносно 
2001 року 

Російська 
Федерація 23,8 1 = Російська 

Федерація 12,6 1 = 

Египет 4,3 4 +3 Німеччина 7,2 2 = 
Індія 2,7 8 +5 Турція 4,5 6 +3 
Іспанія 5,3 2 -2 Польща 5,5 5 +1 
Нідерланди 3,1 6 +1 США 6,2 4 = 
Турція 2,1 7 +1 Бразилія 6,8 3 -4 
Італія 2,5 10 +3 Еквадор 2,6 10 +3 
Польща 2,3 12 +4 Норвегія 3,9 8 = 
Іран 2,5 11 +2 Франція 3,0 9 = 
Франція 1,9 13 +3 Нідерланди 4,0 7 -3 
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Це свідчить про великі перспективи і мож,
ливості для України в даному напрямку вироб,
ництва і імпорту власної продовольчої про,
дукції. Враховуючи, що потенційні можливості
в Україні ще досить значні, розвиток імпорту
продукції АПК з України не тільки зростатиме
в своєму обсязі, але й розширюватиметься
асортимент різних видів імпортованої про,
дукції.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

1. Розвиток агропродовольчої продукції в
Україні за останні досліджувані роки дозволяє
швидкими темпами здійснювати зовнішньоеко,
номічні зв'язки, особливо спостерігається цей
процес з країнами Європейського Союзу.

2. Здійснюючи імпорт і експорт вказаної
продукції за останні роки, очевидним є той
факт, що експорт випереджає імпорт аграрної
продовольчої продукції і це є позитивним фак,
тором для України, тому що дозволяє забезпе,
чувати не тільки власні потреби, а й нарощува,
ти грошові надходження від реалізації до дер,
жавного бюджету, підвищувати економічний
розвиток країни.

3. Наявність значно вищих потенційних
можливостей виробництва продовольчої про,
дукції в Україні дозволяє з впевненістю прогно,
зувати, що розвиток експортних зовнішньо,
торгівельних зв'язків зросте в значних розмі,
рах (30—40%) і це буде великим успіхом для
України і раціонального використання її ре,
сурсів.

Література:
1. Губенко В.І. Продукція АПК на зовніш,

ніх ринках: стан, проблеми, методика оцінки
конкурентоспроможності підприємств АПК /
В.І. Губенко// Збірник наукових праць Полтав,
ської державної аграрної академії. — Полта,
ва, 2008. — С. 213—216.

2. Кваша С.М. Імпорт агропродовольчої
продукції та можливості його заміщення націо,
нальним виробництвом / С.М. Кваша, В.І. Вла,
сов, Н.В. Кривенко та інші // Економіка АПК.
— 2014. — № 5. — С. 11—21.

3. Кандиба А. М. Зовнішньоекономічна
діяльність в агропромисловому комплексі /
А.М. Кандиба. — К.: Урожай, 1994. — 208 с.

4. Лука О.Ф. Україна на світовому ринку
агропродовольчої продукції / О.Ф. Лука //
Економіка АПК. — 2003. — № 11. — С. 116—
123.

5. Осташко Т.О. Оцінка ризиків і втрат у
торгівлі України від запровадження ЄЕП /

Митним союзом нетарифних бар'єрів / Т.О. Ос,
ташко, В.Е. Лір, І.В. Кобута, та ін // Економіка
і прогнозування. — 2014. — (in Eng.) № 2. — С.
21—25.

6. Осташко Т.О. Надзвичайні заходи СОТ
для захисту ринків агропродовольчих товарів
/ Т.О. Осташко, Л.Ю. Волощенко,Холда; НАН
України, Інcтитут економіки та прогнозуван,
ня. — К., 2011. — С. 102.

7. Шубравська О. Ризики сталого розвитку
АПК України в умовах глобалізації / О. Шуб,
равська // Економіка України. — 2007. — № 2.
— С. 62—68.

8. Zhemoyda O. (2015) "Status Quo and Future
Challenges Ukrainian agricultural" at available
http ://apd,u kraine .de/images/010_Zhe,
moyda_ukr_34_1417672470.pdf

References:
1. Hubenko, V. I. (2008), "APC products in

foreign markets: state, problems", Zbirnyk
naukovykh prats Poltavskoyi derzhavnoyi
ahrarnoyi akademiy, Poltava, Ukraine, pp. 213,
216.

2. Kvasha, S. M. Vlasov, V. I. Kryvenko, N. V.
and etc (2014), "Imports of agro products and its
possible replacement of national production",
Ekonomika APK, vol. 5, pp. 11—21.

3. Kandyba, A.M. (1994), Zovnishnoekono,
michna diyalnist v ahropromyslovomu kompleksi
[Foreign trade in agriculture ], Urozhay, Kyiv,
Ukraine.

4. Luka, O.F. (2003), "Ukraine on the world
market agri,food products", Ekonomika APK, vol.
11, pp. 16—123.

5. Ostashko, T. O. Lir, V. E. Kobuta, I. V. and
etc, (2014), "Risk assessment and loss in trade of
Ukraine implementing the SES / Customs Union
NTBs" Ekonomika i prohnozuvannya, vol. 2, pp.
21—25.

6. Ostashko, T. O. and Voloshchenko,Kholda,
L. Yu. (2011), Nadzvychayni zakhody SOT dlya
zakhystu rynkiv ahroprodovolchykh tovariv
[Emergency measures to protect the markets of
WTO agro,food goods], NAN Ukrayiny, Inctytut
ekonomiky ta prohnozuvannya, Kyiv, Ukraine.

7. Shubravska, O. (2007), "Risks sustainable
development of agriculture of Ukraine under
globalization", Ekonomika Ukrayiny, vol. 2, pp.
62—68.

8. Zhemoyda, O. (2015), "Status Quo and Fu,
ture Challenges Ukrainian agricultural", available
at: http://apd,ukraine.de/images/010_Zhemo,
yda_ukr_34_1417672470.pdf (Accessed 5 Sep,
tember 2015).
Стаття надійшла до редакції 30.09.2015 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2015

63

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі радикальних реформ, що відбули,

ся в Україні, суттєво змінилися умови та прин,
ципи функціонування виробничої і соціальної
інфраструктури села, загострилися проблеми
зайнятості сільських жителів, відбувається дифе,
ренціація селян за рівнем доходів, якості життя.
Стратегічне планування розвитку території сьо,
годні розглядається як один із найбільш перспек,
тивних та ефективних механізмів реалізації дов,
гострокової регіональної політики в умовах по,
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The article deals with the methodical approaches to the management of socio0economic development of rural areas
in coordinates indicative planning. Established that the indicative planning — a process of forming a system of indicators
parameters characterizing the state of the economy and the state and meet the social and economic policies and
development of measures of state influence on social and economic processes in order to achieve these indicators.
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development of rural areas. Reasonable and adapted to the specific rural instrument adjustment analyzing strategic
plans for socio0economic development based on the use of functional indicator, reflecting both the real socio0economic
position territory at the present moment on the chosen option development and dynamics of the level of problematic
areas that significantly unifies the practice of regulatory forms and methods of influence.

Ключові слова: індикативне планування, управління, сільська територія, соціально8еко8
номічний розвиток, моделювання соціально8економічного розвитку сільських територій, сце8
нарії розвитку.

Key words: indicative planning, management, rural development, social and economic
development, modeling of socio8economic development of rural areas development scenarios.

силення самоорганізації територіальних громад
різних рівнів. Для розробки інформаційно,ана,
літичного забезпечення стратегічного плануван,
ня соціально,економічного розвитку сільських
територій необхідна розробка методичного
інструментарію їх удосконалювання за рахунок
типологізації сільських територій по: рівню соці,
ально,економічного розвитку; основним страте,
гічним цілям їх розвитку й обгрунтування для
кожного типу сільських територій відповідних
груп індикаторів (критеріїв) цього розвитку. Це,
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у свою чергу, забезпечить органи місцевого са,
моврядування необхідними аналітичними дани,
ми, своєчасною інформацією і підвищить рівень
робіт з реалізації стратегічних планів соціально,
економічного розвитку їх територій. Зміни, що
постійно відбуваються у внутрішньому і зовніш,
ньому середовищі сільських територій, вимага,
ють оперативного і швидкого втручання в реалі,
зацію стратегічних планів соціально,економічно,
го розвитку територій, з метою мінімізації ри,
зиків, зниження негативного впливу на соціаль,
но,економічне становище, внесення коректувань
у стратегічні плани, складання прогнозів розвит,
ку, що і обмовило актуальність даного дослід,
ження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Грунтовні дослідження різних аспектів соці,
ально,економічного розвитку територій здійс,
нені провідними вітчизняними вченими таки,

ми як В.Г. Андрійчук, О.Г. Булавка, Ю.Е. Губені,
Л.В. Забуранна, М.Й. Малік, В.Я. Месель,Веселяк,
О.І. Павлов, І.В. Прокопа, П.Т. Саблук, В.К. Те,
рещенко, Л.О. Шепотько, В.В. Юрчишин та та
інші. Незважаючи на цінність проведених дослі,
джень, підходи щодо ефективного управління
соціально,економічним розвитком сільських те,
риторій є на сьогодні найменш вивченим, особ,
ливо у координатах індикативного планування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою статті є розробка концепту,

ального підходу до комплексного діагностично,
го моделювання соціально,економічного розвит,
ку сільських територій у координатах індикатив,
ного планування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Рішення щодо розробки індикативного пла,
ну соціально,економічного розвитку сільських

Рис. 1. Концептуальний підхід комплексного діагностичного моделювання
соціальноNекономічного розвитку сільських територій

Запропоновано автором.
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територій може бути викликане самими різними
обставинами: економічний спад, істотні зміни в
зовнішніх умовах, що виявляють вплив на со,
ціально,економічний розвиток, або за наявності
внутрішнього конфлікту між альтернативними
поглядами на майбутній розвиток території. Воно
забезпечує облік широкого спектру поглядів і ду,
мок, необхідних для вироблення остаточного ва,
ріанта інтегрованого плану, який буде реалізо,
ваний у тіснім співробітництві всіх зацікавлених
сторін. Крім того, необхідно передбачити механ,
ізми моніторингу і оцінки, необхідних для забез,
печення рішення поставлених стратегічних зав,
дань.

Індикативне планування — це процес форму,
вання системи параметрів індикаторів, що харак,
теризують стан і розвиток економіки і відповіда,
ють державній соціально,економічній політиці,

а також розробку заходів державного впливу на
соціальні і економічні процеси з метою досягнен,
ня вказаних індикаторів. Проведений аналіз на,
уково,методичних підходів до індикативного
планування соціально,економічного розвитку
сільських територій дозволяє трактувати дану
категорію як безперервний процес інституціо,
нального, організаційного і фінансового вдос,
коналювання соціально,економічного середови,
ща регіону, в основі якого лежить компроміс (ди,
намічний баланс) між поточними і довгостроко,
вими пріоритетами ключових власників інтересів
розвитку сільських територій, які, залежно від
виявленого за допомогою індикативного моніто,
рингу стану і тенденцій розвитку макроекономі,
чних процесів, можуть трансформуватися в ан,
тикризові стратегії, стратегії сталого розвитку
або випереджального росту.

Рис. 2. Принципова схема розробки і реалізації індикативного плану
соціальноNекономічного розвитку сільських територій

Запропоновано автором.
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Пропонована чотирирівнева взаємопов'язана
система управлінських цілей забезпечення інди,
кативного планування соціально,економічного
розвитку сільських територій складається з взає,
мопов'язаних етапів, що включають інтегральну
характеристику території, діагностичний аналіз
ситуації та виявлення проблем, а також розроб,
ку стратегії їх вирішення та формулювання про,
грами дій відповідно до пріоритетів соціально,
економічного розвитку сільських територій (рис.
1).

На І етапі здійснюється формування вихідної
бази аналізу, ідентифікація об'єкта діагностич,
ного дослідження, це пов'язано з тим, що процес
розробки, впровадження, реалізації і оцінки ре,
зультатів індикативного планування соціально,
економічного розвитку сільських територій не,
можливий без якісно організованого механізму
інформаційно,аналітичного забезпечення (рис.
2).

За своїм змістом даний процес розробки і ре,
алізації індикативного плану соціально,економ,
ічного розвитку сільських територій представляє
собою вибір цілей і орієнтирів, окреслення бажа,
ного майбутнього території, визначення стра,
тегій і напрямів розвитку, що забезпечують кон,
курентоспроможність території в цілому як місця
для проживання, господарської діяльності і тим,
часового перебування, а також конкурентоспро,
можність окремих галузей територіальної еко,
номіки і соціальної сфери, з метою ефективного
функціонування на основі своєчасної адаптації
до мінливих умов зовнішнього середовища і зни,
ження невизначеності майбутнього. Важливою
передумовою індикативного планування соціаль,
но,економічного розвитку сільських територій є
те, що воно завжди виходить із презумції недо,
ліку ресурсів для розвитку. Тому, визначаючи
проекти або сфери діяльності потрібно розста,
вити пріоритети і вибрати серед величезної різно,

манітності варіантів найбільш вигідний як з
фінансової точки зору, так і з погляду впливу на
загальну конкурентоспроможність місцевої еко,
номіки. Ступінь значимості інформаційно,анал,
ітичного забезпечення індикативного плануван,
ня соціально,економічного розвитку сільських
територій дуже високий, що презентовано на
схемі, що відбиває його місце і роль в "житті" те,
риторії (рис. 3).

Вибір сільських територій як об'єкту дослід,
ження обумовлений схожістю економіко,геогра,
фічного положення, структурою економіки, ста,
ном соціального середовища і заданими ними
векторами розвитку. Для обгрунтування довгос,
трокових комплексних програмам соціально,
економічного розвитку територій необхідно роз,
робити комплексну систему цільових орієнтирів
соціально,економічного розвитку територій і
планованих ефективних шляхів і засобів досяг,
нення зазначених орієнтирів, що включають на,
уково,дослідні, виробничі, соціально,економічні,
організаційно,господарські, фінансові заходи,
ув'язані по ресурсах, виконавцях і строкам. Для
створення ціннісно,нормативного простору про,
понується застосувати наступну систему класи,
фікацій ключових індикаторів,орієнтирів досяг,
нення окремих цілей розвитку по різних напрям,
ках і сферам соціально,економічному життя про,
грамами соціально,економічного розвитку (рис.
4).

Для забезпечення логічних взаємозв'язків в
індикативних планах необхідно виявити пробле,
ми, що носять випадковий характер, не повною
мірою пов'язані з результатами оцінки стартових
умов і передумов соціально,економічного роз,
витку; мети індикативного планування, слабо ко,
респондовані з виявленими проблемами. Вибір
пріоритетних напрямів розвитку мають мати про,
гресивний характер, не консервувати несприят,
ливу ситуацію, що склалася, бути орієнтовани,

Запропоновано автором.
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ми на пошук нових "точок зростання" соціально,
економічного розвитку; враховувати взаємо,
зв'язки між різними індикаторами (критеріями)
соціально,економічного розвитку, у результаті
чого правильно розподіляти стратегічні ресурси
між галузями економіки і соціальної сфери, про,
водити коректування реалізації індикативного
плану відповідно до змін у внутрішньому і зовні,
шньому середовищі.

В умовах нестабільного соціально,економіч,
ного розвитку сільських територій, правильний
вибір його показників буде сприяти підвищенню
ефективності і якості реалізації самого індика,
тивного плану, якнайшвидшому досягненню зак,
ладених у ньому цілей і, внаслідок, підвищенню
рівня соціально,економічного розвитку самої
сільської території. Запропонована система інди,
кативного планування соціально,економічного
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Розроблено автором.
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розвитку сільських територій, заснована на
чільній ролі її інформаційно,аналітичного забез,
печення (рис. 5).

Дослідження стану управління соціально,
економічним розвитком сільських територій

свідчить, що виявилися протир,
іччя між інформаційними по,
требами органів управління й
можливостями діючих систем їх
інформаційного забезпечення, а
сьогоднішній стан муніципаль,
ної статистики далеко не задо,
вольняє зростаючих потреб в
інформації й у кількісному й у
якіснім відношенні. У якості
удосконалення напрямів забез,
печення індикативного плану,
вання соціально,економічного
розвитку сільських територій,
який може суттєво підвищити
ефективність, якість формуван,
ня й реалізації стратегічних
планів соціально,економічного
їхнього розвитку автором зап,
ропонована інструментарій
вдосконалювання цього проце,
су (рис. 6).

II етап — оцінка і прогноз
соціально,економічного стану
території. Включає імітаційно,
експертне моделювання стій,
кості регіонального розвитку.
Моделювання даного плану є
одним із способів наочного по,
дання задуму і концептуальної
схеми реалізації варіантів роз,

витку економіки і соціальної сфери території.
Гіпотези, які закладаються в імітаційній моделі,
містять ряд сценаріїв соціально,економічного
розвитку об'єкта і оцінку ризиків не реалізова,
ним прогнозованих показників (рис. 7).

Рис. 5. ІнформаційноNаналітичне забезпечення в системі
індикативного планування соціальноNекономічного розвитку

сільських територій (І етап)
Запропоновано автором.
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Визначення й ешелонування цілей дозволяє
сформувати методичний інструментарій сценар,
ного блоку. У рамках цього блоку нами пропо,
нується для вибору пріоритетного сценарію роз,
витку регіону використовувати поле дилем і мат,
рицю "досяжність/привабливість" (рис. 8). Для
формування поля дилем необхідно розробити по,
лярні значення факторів регулятивної політики
соціально,економічного розвитку регіону й виз,
начити бажані позиції кожної з досліджених
сільських територій в системі координат сфор,
мованих дилем.

Після формування сценаріїв соціально,еко,
номічного розвитку регіону, запропонованих на
підставі виявлених дилем соціально,економічно,
го розвитку, необхідно провести моде,
лювання результатів по кожному зі сце,
наріїв. Процес побудови прогнозу містить
у собі наступні ключові етапи: виділення
факторів розвитку; експертна оцінка зна,
чимості (ваги) фактора; складання мате,
матичної моделі; прогнозування зміни
кожного фактора; одержання остаточно,
го прогнозу розвитку. У якості основних
груп факторів розвитку пропонується ви,
користовувати групи показників,індика,
торів розвитку.

Використання системи координат
"досяжність/привабливість", дозволяє
підрозділяти сценарії не тільки з погля,
ду ефективності використання ресурсів,
але й з погляду ймовірності їх досягнен,
ня.

За результатами експертної оцінки,
основними критеріями, які характеризу,
ють імовірність досягнення того або іншо,

го сценарію соціально,економічного розвитку те,
риторії (вісь абсцис) є: частка ключових секторів
економіки в сумарному виторзі, частка зайня,
тості, рівень доходу населення, рівень доданої
вартості, доступ до інфраструктури, кадровий
потенціал, доступ до споживачів, доступ до по,
стачальників, адміністративно,правові умови, до,
ступ до капіталу.

У якості критеріїв, що характеризують при,
вабливість сценарію (вісь ординат), виступа,
ють: потенціал росту секторів економіки (по,
казники прогнозного виторгу на кінець періо,
ду планування), рівень оплати праці й продук,
тивності праці на кінець періоду планування,
чисельність зайнятих у секторах економіки (по,

відсутність контролю за 
міграційними потоками 
та активне залучення 
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Рис. 7. Поле дилем соціальноNекономічного розвитку сільських території
Запропоновано автором.
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казники прогнозу зайнятості на кінець періо,
ду планування), бюджетна ефективність (про,
гнозні показники відрахувань на кінець періоду
планування), прогнозний рівень продуктив,
ності праці, рівень доданої вартості, створюва,
ний в секторах економіки, експортний потенц,
іал секторів економіки, наявність можливості
одержання кластерного ефекту, стратегічні по,
тенціали пріоритетних галузей, можливі галу,
зеві ризики.

В основу розрахунку інтегральних показ,
ників досяжності/привабливості покладено
гнучкий обчислювальний алгоритм, який реа,
лізує можливості математичної моделі багато,
вимірного порівняльного аналізу. Інтегральні
показники формуються на основі часткових
індикативних показників, запропонованих авто,
ром у розділі 2 для регіональної діагностики. Всі
часткові показники об'єднуються в інтегральні
показники за ознакою досяжності/привабли,
вості соціально,економічного розвитку за фор,
мулою:
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де U — інтегральний показник досяжності/
привабливості соціально,економічного розвитку
території;

i — індекс часткового показника;
n — загальна кількість часткових показ,

ників;
iK  — коефіцієнт значимості i,го частково,

го показника;
iP  — фактичне значення i,го часткового

показника;
iNp  — нормативне значення i,го частково,

го показника.
Інтегральні показники розраховуються за

даними публічної статистичної звітності. Зна,
чимість часткових показників, що складають
інтегральні показники, визначається в балах
експертним шляхом. За нормативне значення
i,го приватного показника прийнято його зна,
чення по відношенню до базисного — попе,
реднього року. Розраховані величини інтег,
ральних показників досяжності/ привабли,
вості соціально,економічного розвитку тери,
торії знаходяться в межах від 0 до 100% ймо,
вірності, де інтервал 0—30 свідчить про низь,
кий рівень досяжності/ привабливості, 31—70
середній; 71—100 високий рівень досяжності/
привабливості соціально,економічного роз,
витку території.

Після вибору пріоритетного сценарію виз,
начаються програмно,цільові заходи, інстру,
менти державно,приватного партнерства, а
також способи просування цих інструментів
у корпоративний регіональний сектор еконо,
міки. Тестування отриманих сценаріїв необх,
ідно здійснювати за допомогою методу екс,

пертних оцінок. Експертна оцінка отриманих ре,
зультатів у системі координат досяжність/при,
вабливість дозволяє вибрати найбільш пріоритет,
ний для реалізації сценарій. Розрахунок інтег,
ральних кількісних показників, передбачає роз,
робку достовірної інтегрованої (об'єднаної)
оцінки соціально,економічного потенціалу тери,
торії, для вибору дієвої політики збалансовано,
го розвитку окремих комплексів і галузей.

III Етап — аналіз динамічних процесів, що
відбуваються у соціально,економічному стані
досліджуваних сільських територій за сферами і
галузями життєдіяльності. Передбачає діагнос,
тичне моделювання стійкості розвитку територ,
іальних економічних систем на основі побудови
ігрових динамічних моделей макроекономічних
процесів; індикативного аналізу соціально,еко,
номічного стану; скоригованого аналізу ефектив,
ності заходів державної підтримки сільськогос,
подарських товаровиробників регіону; кластер,
ного аналізу багатокритеріальної оптимізації
оцінки конкурентного середовища на продукто,
вих товарних ринках. Апарат моделювання при,
значений для проведення діагностики і вирішен,
ня прогнозних завдань соціально,економічного
розвитку. Параметрична діагностика соціально,
економічного розвитку території основана на ви,

Основні 
Динаміка ВРП, % 
Індекс фізичного обсягу промислового виробництва, % 

Індекс виробництва продукції сільського господарства в господарствах 
усіх категорій, % 
Індекс роздрібного товарообігу, % 
Індекс обсягу платних послуг населенню, % 
Індекс реальних грошових доходів населення, % 
Динаміка інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел 
фінансування, % (у порівнянних цінах) 
Допоміжні  
Зношування основних фондів, % 
Рівень економічної активності населення, % 
Рівень зайнятості, % 
Рівень безробіття, % 
Динаміка продуктивності праці по видах економічної діяльності, % до 
попереднього року 
Грошові доходи на душу населення, грн. на місяць 
Величина прожиткового мінімуму, грн. на місяць 
Чисельність населення із грошовими доходами нижче величини 
прожиткового мінімуму (% від загальної чисельності населення регіону) 
Співвідношення середньодушових доходів населення з величиною 
прожиткового мінімуму, % 
Величина податкових вступів, млн грн. 
Природній приріст населення, осіб (‰) 
Величина викидів в атмосферу, тис. т 
Фінансування науки, млн грн. 
Отримання патентних заявок і видача патентів на об'єкти інтелектуальної 
власності (шт. в % від поданих) 
Число створених передових виробничих технологій, шт. 
Інноваційна активність організацій, шт. 
Витрати на технологічні інновації організацій по видах інновацій і 
економічної діяльності, млн грн. 

Таблиця 1. Система вимірів досягнутого
соціальноNекономічного розвитку сільських

територій

Узагальнено автором.
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користанні соціально,економічних індикаторів,
формалізованих у вигляді моделей багатокрите,
ріальної (векторної) оптимізації. Відповідно до
даного підходу діагностика соціально,економі,
чного стану проводиться на основі сукупності
індикаторів, які дозволяють сигналізувати про
небезпеку, кількісно оцінити рівень загроз без,
пеки і сформувати комплекс програмно,цільових
заходів щодо стабілізації обстановки. Система
вимірів (індексів і індикаторів) для кількісної і
якісної оцінки досягнутого за певним сценарієм
розвитку, розділені на дві групи: основні й до,
поміжні (табл. 1).

Основні індикатори характеризують ключові
параметри соціально,економічного розвитку:
динаміку ВРП; обсяг інвестиційних вкладень в
основний капітал за рахунок усіх джерел фінан,
сування; індекс фізичного обсягу промислово,
го виробництва, виробництва продукції
сільського господарства в господарствах усіх
категорій, роздрібного товарообігу, платних
послуг населенню, реальних грошових доходів
населення.

У процесі досягнення соціально,економічно,
го розвитку індикатори реалізують наступні
функції: конкретизують цілі і завдання соціаль,
но,економічного розвитку території; оцінюють
ефективність структури економіки в контексті
соціально,економічного розвитку й окремих її
елементів; визначають ефективність використан,
ня ресурсів на території регіону; коректують,
якщо буде потреба, напрями розвитку; забезпе,
чують оперативність і результативність інформа,
ційних потоків у процесі прийняття й реалізації
управлінських рішень; стимулюють поведінку
населення регіону за допомогою ознайомлення
їх із процесами, що супроводжують реалізацію
стратегії розвитку й ін.; дозволяють провести по,
рівняльну оцінку соціально,економічного роз,
витку різних територій і ін.

Обгрунтований і адаптований до специфіки
сільських територій інструментарій коригуваль,
ного аналізу стратегічних планів соціально,еко,
номічного розвитку базується на використання
функціонального індикатору, що відбиває як ре,
альне соціально,економічне положення тери,
торії на теперішній момент щодо обраного пара,
метра розвитку, так і динаміку зміни рівня про,
блемності території, що суттєво уніфікує прак,
тику застосування регулятивних форм і методів
впливу.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У результаті дослідження запропонована

чотирирівнева взаємопов'язана система управ,
лінських цілей забезпечення індикативного
планування соціально,економічного розвитку

сільських територій, яка складається з взаємоз,
в'язаних етапів, що включають інтегральну ха,
рактеристику території, діагностичний аналіз
ситуації та виявлення проблем, а також роз,
робку стратегії їх вирішення та формулюван,
ня програми дій відповідно до пріоритетів соц,
іально,економічного розвитку сільських тери,
торій. Це дозволить обрати пріоритетний сце,
нарій розвитку та визначити програмно,цільові
заходи, інструменти державно,приватного
партнерства, а також способи просування цих
інструментів у корпоративний регіональний
сектор економіки. Перспективи подальших
розвідок у даному напрямі можуть полягати в
поглибленні обгрунтування індикаторів, що ха,
рактеризують ключові параметри соціально,
економічного розвитку задля вирішення
найбільш актуальних питань розвитку дослі,
джуваних територій.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Птахівництво — одна із найбільш розвине,

них та прогресивних галузей сільськогоспо,
дарського виробництва. Постійний розвиток
галузі птахівництва в Україні призводить до
збільшення кількості птахофабрик, які в свою
чергу крім основної продукції — м'яса та яєць,
отримують ще й побічну продукцію — пташи,
ний послід. Утилізація даного виду продукції є
досить актуальною, оскільки при несвоєчасній
чи неякісній її переробці виникає загроза еко,
логії. Водночас сучасні виробничі потужності
птахофабрик дозволяють виробляти із пташи,
ного посліду біогаз.

УДК 657

О. А. Рибакова,
аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ОПРИБУТКУВАННЯ

І ВИКОРИСТАННЯ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ

O. Rybakova,
graduate student, Kyiv National Economic University

ACCOUNTING ASPECTS POSTING AND USE BIRD DROPPINGS

У статті розглянуто технологічні особливості такого виду побічної продукції птахівництва, як пташиний послід.
Досліджено напрямки його переробки та утилізації, серед яких є досить новий — це отримання біогазу, який потім
можна використовувати. Також досліджено оподаткування такого виду продукції в залежності від його подальшого
використання та наведено ставки податку. Розглянуто порядок обліку та оцінки даної побічної продукції та запро0
поновано нові підходи до її оцінки.

This article describes the technological features of this type of by0products of poultry, as bird droppings. Studied
directions processing and disposal, among which is fairly new — is biogas, which then can be used. Also studied taxation
of this type of product, depending on its future use and are tax rates. We consider the accounting and evaluation of by0
products and the new approaches to its assessment.

Ключові слова: пташиний послід, біогаз, спосіб утримання, ставка податку, добавка до
кормів, побічна продукція, оцінка.

Key words: poultry manure, biogas, maintenance method, tax rate, feed supplement, sideline
products, evaluation.

У процесі дослідження даної проблемати,
ки було встановлено, що не існує загального
підходу облікового відображення оприбутку,
вання, використання та реалізації пташиного
посліду. Проведене дослідження було направ,
лене на узагальнення, систематизацію та виок,
ремлення основних способів відображення в
обліку різних варіантів використання пташино,
го посліду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження даного питання було відобра,

жено у працях: О.М. Ступака, М.О. Захаренка,
М.Ф. Огійчука, але інтенсивний розвиток галузі
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птахівництва та внесення змін до законів Ук,
раїни, що регулюють даний процес, потребує
більш комплексного та системного підходу для
обліку побічної продукції (пташиного посліду).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У результаті дослідження були отримані

наступні результати.
Птахівничі підприємства у процесі свого

функціонування отримують окрім основної
продукції (м'ясо, яйця) ще й побічну, серед якої
виділяють пташиний послід.

Пташиний послід — найбільш концентрова,
не і цінне органічне добриво, яке за своїм хіміч,
ним складом відноситься до числа найкращих
видів органічних добрив. Найціннішим вва,
жається курячий і голубиний послід, менш
цінним — качиний і гусячий.

На птахофабриках існує переважно два
способи утримання птиці — підлоговий і
клітковий. Для підстилки використовують
торф, подрібнену солому, потерть гречки,
стрижні кукурудзи та інші гігроскопічні мате,
ріали. У середньому на день для однієї курки

Таблиця 1. Способи використання пташиного посліду,
їх особливості, переваги та недоліки

Технологія утилізації 
пташиного посліду 

Позитивні фактори 
використання технології 

Негативні фактори використання 
технології Особливості 

Пряме поховання в 
грунт без обробки 

1.Найбільш дешевий і простий 
спосіб 

1. Емісія азоту та аміаку в атмосферу, 
сморід. 
2. Потрібна велика кількість площ для 
захоронення. 
3. Великі затрати на транспортування і 
захоронення. 
4. Послід повинен бути сухим або рідким 
(напіврідкий послід потребує компостування) 

Українське 
законодавство не 
дозволяє 
використовувати 
курячий послід без 
переробки 

Вермікомпостування 1. Простота технології.  
2. Низькі вимоги до персоналу.  
3. Низька енергозатратність.  
4. Відносно невеликі 
капіталовкладення.  
5. Отримання високоякісних 
органічних добрив. 
6. Швидкий строк окупності. 
7. Можливість продажу надлишків 
добрив та кормових добавок 

1. Великі виробнича площі.
2. Емісія азоту в атмосферу під час 
компостування та розкидування, часткова 
втрата азоту. 
3. Тривалість і періодичність процесу 

Даний спосіб 
переробки найбільш 
прийнятний за 
наявності власних 
полів, застосування 
своїх добрив 
  
  

Добавка до кормів 1. Можливість продажу надлишків 
кормових добавок 

1. Великі затрати на знезараження і 
підготовку до використання 

Застосування власних 
кормових добавок 
 

Отримання біогазу 1. Простота спалювання та 
використання газу. 
2. Отримання шляхом 
компостування залишків посліду. 
3. Стабілізація і стерилізація 
посліду 

1. Великі капітальні вкладення.
2. Маса і об'єм посліду при переробці його 
на біогаз не зменшуються.  
3. Необхідність обробки стічних вод.  
4. Низькі показники одержуваних добрив. 
5. Споживання біогазу тільки поблизу місця 
його виробництва 

Підходить для 
рідкого або 
напіврідкого курячого 
посліду 

Виробництво сухих 
сипучих добрив 

1. Повністю знезаражений і 
екологічно чистий продукт 
(органічні добрива). 
2. Простота технології. 
3. Стабільність властивостей 
готових добрив 

1. Низькі показники сипучих добрив за
щільностю, що викликає збільшення витрат 
на зберігання, транспортування та внесення 
в грунт. 
2. Специфічність ринку готового продукту. 
3. Низькі показники одержуваних добрив. 
4. Великий термін окупності 

Застосування даного 
способу вимагає 
попередньої роботи 
на ринку збуту 
готової продукції 

Виробництво 
гранульованих добрив 

1. Тривалий термін зберігання 
готових гранул без зміни 
властивостей. 
2. Безперервний виробничий 
процес. 
3. Повністю знезаражений і 
екологічно чистий продукт 

1. Складний технологічний процесс.
2. Підвищені вимоги до персоналу. 
3. Складнощі для маркетингу у зв’язку з 
нетрадиційністю продукту. 
4. Низькі показники одержуваних добрив. 
5. Великий термін окупності 

Застосування даного 
способу вимагає 
попередньої роботи 
на ринку збуту 
готової продукції 

Пряме спалювання 
сирого посліду 

1. Один з найбільш простих 
способів використання. 
2. Отримання теплової енергії 

1. Обмеження вхідної вологості спалюваного 
посліду. 
2. Спосіб не дозволяє створювати 
довготривалі запаси палива і передбачає 
спалювання протягом короткого часу - без 
довготривалого накопичення. 
3. Великий термін окупності. 
4. Неповне спалювання (додаткові відходи) 

Невирішене питання 
із залишками 
спаленного посліду 
(токсичність) 

Отримання 
електроенергії 

1. Низька вартість одержуваної
електроенергії. 
2. Отримання великої кількості 
теплової енергії 

1. Великі інвестиційні витрати.
2. Високі вимоги до кваліфікації персоналу. 
3. Великі терміни окупності 

Спосіб підходить для 
великих 
птахофабрик, які 
мають необхідні 
фінансові ресурси 
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потрібно 10—15 г підстилки, для качок і гусей
— 20—25 г [1]. Пташиний послід, одержаний на
такій основі, найбільш цінний для землероб,
ства. Проте на великих птахофабриках часто
виникає проблема з постачанням необхідних
наповнювачів, зростають транспортні витрати
на завезення і вивезення підстилкового мате,
ріалу. Тому останнім часом дедалі ширшого за,
стосування набуває гідравлічний спосіб вида,
лення пташиного посліду з пташників. За літе,
ратурними даними, понад 60% виходу всього
посліду становить розведений пташиний послід
вологістю 80—90%, і вище [2]. Виходячи з
різних технологій утримання птиці розрізня,
ють природний (нативний) послід вологістю
65—70%, напіврідкий — 70—90%, рідкий — 91—
95% і стічні води — понад 95% води. Поживна
цінність пташиного посліду залежить від сту,
пеня його розведення: чим більше води, тим
нижча концентрація в ньому елементів живлен,
ня. Отже, близько 73 % пташиного посліду в
Україні одержують у вигляді безпідстилково,
го з різним ступенем розведення його водою.

Найбільш цінним добривом є термічно ви,
сушений пташиний послід, який виготовляють
на птахофабриках без розведення водою. Про,
те для його одержання необхідні значні капі,
таловкладення — будівництво критих майдан,
чиків для зберігання і підсушування пташино,
го посліду, цеху з сушильним устаткуванням,
складського приміщення для готової продукції,
місткостей для зберігання палива — газу, ма,
зуту (пічне паливо). Для одержання 1 т готово,
го продукту необхідно мати 4 т вологого по,
сліду і до 270 кг палива. Повільне впроваджен,
ня термічного висушування пов'язане з висо,
кими енергетичними витратами.

Підстилковий послід характеризується доб,
рими фізичними властивостями для транспор,
тування і зберігання в польових буртах. Натив,
ний безпідстилковий послід має незадовільні
фізичні властивості, він нетекучий і несипкий,
легко злипається, погано піддається транспор,
туванню і рівномірному внесенню. Найкращий
спосіб поліпшення його властивостей — при,
готування компостів.

Напіврідкий і рідкий пташиний послід має
добру текучість, що дає змогу механізувати всі
процеси щодо його видалення, зберігання і вне,
сення. Проте додавання води збільшує транс,
портні витрати, вимагає додаткового будівниц,
тва прифермських і польових послідосховищ.

Державний класифікатор відходів ДК 005,
96, затверджений наказом Держстандарту Ук,
раїни від 29.02.96 № 89, описує, зокрема, відхо,
ди, утворені в результаті вирощування тварин і

виробництва продукції птахівництва. Пташи,
ний послід включено до групи відходів 01, кла,
сифікаційне угруповання — 012 до коду:
0124.2.6.03 "Послід пташиний" [4].

Питання утилізації пташиного посліду є
досить важливим, адже більшість власників
птахівничих підприємств вирішує його шляхом
вивезення його за огорожу підприємства у най,
ближчі чагарники або продажу населенню у
період сільськогосподарських робіт. Хоча існує
велика кількість варіантів використання цієї
продукції птахівництва (табл. 1).

Звичайно жодна з вище наведених техно,
логій утилізації пташиного посліду не є уні,
версальною для оптимізації витрат та
збільшення прибутку. Необхідно звернути
увагу на те, що все більшої популярності на,
буває внесення пташиного посліду на власні
земельні ділянки підприємства для вирощу,
вання кормів для птиці. А площа цих ділянок
напряму залежить від чисельності поголів'я
птиці та кількості отриманого посліду. На
підставі вищевказаного можна стверджувати,
що кожен спосіб використання пташиного
посліду потрібно розглядати з точки зору
індивідуальних особливостей птахофабрик,
територіального розміщення, способів утри,
мання птиці та її годування, адже саме від цьо,
го залежить наявність домішок та хімічний
склад посліду.

За вмістом поживних речовин — пташиний
послід перевершує коров'ячий гній, а за швид,
кістю та ефективності дії не поступається міне,
ральним добривам. Двадцять кілограмів повно,
цінного курячого посліду можуть замінити ма,
шину гною. Застосовують послід при основно,
му внесенні добрив у грунт (восени і навесні), а
також у підживленні рослин протягом їх веге,
тації.

Особливостями цього органічного добрива
є: екологічна чистота; містить велику кількість
всіх необхідних поживних речовин; облагород,
жує структуру грунтів та підвищує родючість
на досить тривалий термін; має ефект пролон,
гованої дії протягом 2—3 років, тому його до,
сить вносити у грунт раз на 2—3 роки; від,
сутність патогенної флори; не токсичність, не
викликає пожежі, не залежується; термін при,
датності необмежений.

До позитивних ефектів від використання
пташиного посліду як добрива відносять:

— збалансованість живлення всіх сільсько,
господарських культур;

— використання для виробництва екологі,
чно чистої продукції;

— скорочення термінів дозрівання врожаю;
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— використання цього добрива сприяє по,
ліпшенню властивостей грунтів:

— відновлюється гумусний шар грунту;
— відновлюється оптимальна кислотність

грунтів;
— відновлюється корисна мікрофлора і при,

пиняється зростання чисельності шкідливої
мікрофлори.

— підвищує стійкість сільськогосподарсь,
ких культур до несприятливих чинників (за,
хворювань).

Дедалі більшої популярності як в Україні,
так і за її межами набуває спосіб переробки
пташиного посліду на паливо (як на гранульо,
ване паливо, так і на біогаз). Перший варіант є
більш популярнішим та розвиненим серед пта,
хівничих підприємств. Отримання ж біогазу з
посліду є досить дорогим процесом, оскільки
потребує високоякісного технологічного за,
безпечення. Для отримання біогазу здійснюють
два цикли переробки пташиного посліду. Пер,
ший — це переробка посліду у біогазовій уста,
новці на біогаз та органічне добриво, а другий
— використання утвореного біогазу у когене,
руючих установках для отримання теплової та
електричної енергії. Тобто підприємству для
отримання енергії слід побудувати біогазову та
когенеруючу установку, що вимагає доволі
значних інвестицій [3].

Придбання біогазового устаткування може
принести сільському господарству України, а зок,
рема галузі птахівництва, значні вигоди у скоро,
ченні витрат за рахунок використання дешевої
електро, та теплової енергії на основі переробки
біогазу, зниження екологічних платежів, та влас,
ної генерації електроенергії і тепла, що дозволить
укріпити енергетичну безпеку країни [3].

Відповідно до чинного законодавства
сільськогосподарські підприємства, селянські
та інші господарства, які займаються виробниц,
твом (вирощуванням), переробкою та збутом
продукції птахівництва і при цьому здійснюють
розміщення протягом звітного кварталу
відходів (пташиного посліду), є платниками
екологічного податку.

Ставка екологічного збору залежить від
умов та місця розташування сховища для пта,
шиного помету. Для посліду, які відносяться до
IV класу небезпеки відходів, п.246.2 статті 246
ПКУ встановлюється ставка за розміщення
відходів на рівні 3,17 грн./т [5].

Суми екологічного податку за розміщення
відходів обчислюються платниками самостійно
щокварталу виходячи з фактичних обсягів роз,
міщення відходів, ставок податку та коригую,
чих коефіцієнтів.

Цим Кодексом також передбачено, що у
разі розміщення відходів на звалищах, які не
забезпечують повного виключення забруднен,
ня атмосферного повітря або водних об'єктів,
ставки податку збільшуються втричі.

Крім того, передбачено застосування до
ставок податку коефіцієнта, який встанов,
люється залежно від місця (зони) розміщення
відходів у навколишньому природному середо,
вищі (у межах населеного пункту або на
відстані менше ніж 3 км від таких меж ставки
податку збільшуються втричі).

Звільняються від оподаткування всі інші
птахівничі підприємства які або одразу пере,
робляють пташиний послід (компости, грану,
лювання), або реалізують його. Тобто вони не
розміщують пташиний послід таким чином щоб
він забруднював атмосферне повітря.

Виробництво побічної продукції (пташино,
го посліду) не є основним завданням птахівни,
чих підприємств та має другорядне значення,
тому прибуток від її використання зазвичай не,
великий.

А одним із видів продукції пташиний послід
визнається побічною продукцією тому, що на
нього існує суспільний попит, тобто він вже є
об'єктом продажу або використання на самих
підприємствах.

Вартість побічної продукції для цілей бух,
галтерського обліку визначається лише в тому
випадку, якщо вона використовується в госпо,
дарстві або реалізується на сторону. Тоді її
вартість буде зменшувати загальні витрати на
вирощування та отримання основної продукції
птахівництва.

Згідно з Методичними рекомендаціями
№132 побічну продукцію птахівництва не
калькулюють. Планову вартість пташиного
посліду, отриманого від групи птиці, визнача,
ють виходячи з нормативно,розрахункових
витрат на його прибирання та вартості
підстилки. Планову (нормативно,розрахунко,
ву) вартість тонни посліду визначають шляхом
ділення загальної суми витрат на його фізич,
ну масу. Відповідно до Методичних рекомен,
дацій про порядок заповнення спеціалізова,
них форм річного звіту сільськогосподарськи,
ми підприємствами, затвердженим наказом
Міністерства аграрної політики України від
08.11.2000 р N 221, кількість посліду встанов,
люють розрахунковим шляхом за приблизни,
ми нормам виходу свіжого посліду від однієї
середньорічної голови птиці за рік або шля,
хом зважування [6].

Вихід гнойової біомаси залежить від бага,
тьох факторів: віку птиці, типу годівлі, спосо,
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бу утримання, технології видалення та накопи,
чення гнійної маси.

Добовий вихід безпідстилкового гною (у
тоннах) визначається як сума екскрементів і
кількості води, що надходить з усіх джерел у
систему гноєвидалення; у випадку утримання
птиці з використанням підстилки, враховуєть,
ся її кількість.

Добовий вихід безпідстилкового гною ви,
значається за формулою:

Qг =(МЕJ+BJ) (1),
де Qг — добовий вихід гною, т;
МЕJ — добова маса екскрементів від однієї

голови, кг(табл.2);
BJ — добова кількість води, яка потрапляє

в систему гноєвидалення, кг;
nJ — поголів'я птиці виробничої групи, що од,

ночасно утримується на фермі чи комплексі, гол.
Добова кількість води (BJ), яка потрапляє в

систему гноєвидалення, розраховується за
формулою:

BJ=КМЕJ (2),
де К — коефіцієнт (приймають за табл. 3).
Добовий вихід гнойової біомаси з викорис,

танням підстилки визначається за формулою:
Qг =(МЕJ+BJ+MпJ) (3),
де Qг — добовий вихід гною, т;
МЕJ — добова маса екскрементів від однієї

голови, кг;
BJ — добова кількість води, яка потрапляє

в систему гноєвидалення, кг;
MпJ — добова кількість підстилки на 1 гол.,

кг (прймають за табл. 5).
Добова кількість води, яка потрапляє в си,

стему гноєвидалення, розраховується за фор,
мулою (2).

Відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні ак,
тиви" та Методичних рекомендацій №1315
побічна продукція може оцінюватися за спра,
ведливою вартістю, зменшеної на очікувані
витрати за місцем продажу. Для формування
справедливої вартості побічної продукції на
підприємстві створюється постійно діюча ко,
місія, яка фіксує вартість в акті визначення
справедливої вартості біологічних активів та
сільськогосподарської продукції. Підставою
для встановлення справедливої вартості є
ціни активного ринку, на якому підприємство
планує реалізацію власної продукції. Для
визначення справедливої вартості можна ви,
користовувати інформацію організованих
гуртових ринків, прайси, рекламні проспек,
ти виробників сільськогосподарської про,
дукції, інформаційні бюлетні, сайти , а також
інформацію органів державного управління
(дані цінового моніторингу Міністерства аг,
рарної політики України, управлінь агропро,
мислового розвитку районних державних
адміністрацій).

За умови відсутності активного ринку по,
бічна продукція може бути оцінена за норма,
тивними витратами на збір, транспортування,
скиртування та іншими витратами, які пов'язані
із заготівлею продукції. У подальшому, після
визначення первісної вартості, побічна продук,
ція обліковується згідно П(С)БО 9 "Запаси".
Метод оцінки побічної продукції затверд,
жується підприємством в наказі про облікову
політику [7].

Серед науковців склалися різні підходи до
обліку побічної продукції (пташиного помету)
на рахунках бухгалтерського обліку:

— побічну продукцію (пташиний послід)
слід обліковувати на рахунку 27 "Продукція
сільськогосподарського призначення" (для
власних потреб) і на субрахунку 208 "Матеріа,
ли сільськогосподарського призначення" (для
продажу) [8];

— побічну продукцію (пташиний послід) не,
залежно від напрямків використання обліко,
вується на субрахунку 208 "Матеріали сільсько,
господарського призначення", обгрунтовуючи
це тим, що на підприємстві не завжди можливо
визначити напрям використання побічної про,
дукції [9].

Враховуючи те, що за економічною сутні,
стю пташиний послід є побічною продукцією,
її необхідно відносити до продукції, що виго,
товлена на підприємстві незалежно від подаль,
шого її використання. Тому облік побічної про,
дукції (пташиного посліду) необхідно здійсню,
вати на 27 рахунку "Продукція сільськогоспо,

Групи птиці 
Вихід на  

1 гол., кг за 
добу 

Кури 0,27-0,32 
Індики 0,45-0,40 
Качки 0,40-0,50 
Гуси 0,60-0,70 

Таблиця 2. Добовий вихід екскрементів (МЕJ)
від тварин, кг

Система видалення 
Коефіцієнт, який 

розраховується від добового 
виходу екскрементів тварин 

Транспортерна 
(конвеєрна) 

0,1-0,2 

Самосплавна 0,3-0,5 
Лотково-змивна з сухою 
чисткою підлоги 

2,0-2,5 

Лотково-змивна з 
вологою чисткою підлоги 

5,0-6,0 

Гідрозмив 7,0-8,0 

Таблиця 3. Добова кількість води, яка
потрапляє в систему гноєвидалення
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дарського виробництва". В той час на субрахун,
ку 208 "Матеріали сільськогосподарського при,
значення" ведуть облік придбаних виробничих
запасів.

У зв'язку з відсутністю активного ринку на
пташиний послід ми пропонуємо оцінювати
його за планово,нормативними витратами, що
пов'язані з заготівлею продукції її транспор,
туванням, амортизацією обладнання, що транс,
портує послід.

Питання реалізації пташиного посліду за,
лежить також від територіального розміщен,
ня птахофабрики та наявністю поблизу конку,
руючих птахофабрик, адже це напряму впли,
ває на кількість пропозиції цієї продукції та її
ціну. Наприклад, якщо говорити про Київську
область, де скупчення птахофабрик є досить
великим і ціна на пташиний послід низькою та
інші області України, де кількість птахофабрик
мінімальна і ціна, як наслідок дуже висока. Все
це впливає на процес реалізації побічної про,
дукції птахівництва.

ВИСНОВОК
У результаті проведених досліджень

обгрунтовано розглядати пташиний послід
як один із видів продукції птахівництва і об,
ліковувати,  на  рахунку 27 "Продукція
сільськогосподарського виробництва". Це
пояснюється тим, що пташиний послід є про,
дукцією власного виробництва на підпри,
ємстві незалежно від подальшого її викори,
стання.

У практичній діяльності птахівничих під,
приємство, в першу чергу, слід звернути увагу
на впровадження екологічних технологій у ви,
користанні пташиного посліду, які не тільки
дозволять зменшити шкідливі викиди у навко,
лишнє середовище, а й принесуть додатковий
прибуток.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загальносвітова тенденція переходу до аль,

тернативних джерел енергозабезпечення чітко
прослідковується в стратегічних державних
програмах країн з розвинутою ринковою еко,
номікою. Цей процес набув значних масштабів
і розглядається нині як приорітетний у розвит,
ку економічно ефективних моделей викорис,
тання біоенергетичного потенціалу країн,лі,
дерів світового господарства.

Значний біоенергетичний потенціал госпо,
дарюючих суб'єктів аграрного сектору Украї,
ни потребує виважених економічно обгрунто,
ваних рішень щодо переходу на альтернативні
джерела енергозабезпечення. Наявна практи,
ка свідчить, що при переході сільськогоспо,
дарських підприємств до використання біо,
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енергоресурсів значно оптимізується економ,
ічна модель виробничої діяльності в аспекті
енергоефективності, зменшується навантажен,
ня на статті видатків, пов'язаних з енергозабез,
печенням виробництва агропродовольчої про,
дукції, поліпшується екологічний показник ви,
кидів парникових газів до атмосфери, а голов,
не при цьому, що створюється абсолютно но,
вий підхід щодо дбайливого ставлення до на,
вколишнього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми, які пов'язані з використанням
біоенергетичного потенціалу сільськогоспо,
дарських підприємств, належать до базових в
аграрній економічній науці й знаходять своє
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відображення в працях багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених. У цьому плані слід відзна,
чити, зокрема, дослідження таких вчених, як:
Забарний Г.М., Шурчков А.В. [6], Гелетуха Г.Г.,
Железна Т.А. [5], Макарчук О.Г., Савчук В.К.
[8], Клюс С.В. [7], Frank Rosillo,Calle, Peter de
Groot [2].

Проте плинність процесів щодо ринкового
господарювання в аграрному секторі країні,
критична ситуація щодо забезпечення тради,
ційними енергетичними ресурсами виробничо,
господарської діяльності сільськогосподарсь,
ких підприємств значно актуалізують дану про,
блему і потребують відповідного наукового
вирішення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття економіч,

ної сутності приорітетів використання біоенер,
горесурсів та опрацювання методичних
підходів щодо визначення біоенергетичного
потенціалу суб'єктів господарювання в аграр,
ному секторі.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах сьогодення питання ефективної
виробничо,господарської діяльності сільсько,
господарських підприємств включають не
тільки напрацьовані та апробовані механізми
ринкових взаємовідносин учасників ринку, але
й торкаються стратегічно важливих пріори,
тетів, які пов'язані з економікою виробництва
і використання біоенергетичних ресурсів як
важливою складовою формування їх прибут,
ковості. В основі цих процесів знаходиться не
тільки економічна складова, а також, в деякій
мірі, й елемент стратегії безпеки, а саме: хед,
жування ризиків енергозабезпечення виробни,
чого процесу сільськогосподарських підпри,
ємств. Нині ці тенденції набувають загально,
національного характеру та поступово перехо,
дять до формату стратегічних ініціатив в гос,
подарській діяльності аграрних формувань.
Створюваний економічний ефект від застосу,
вання біоенергетичних ресурсів потребує роз,
робки відповідних методик та практичних ме,
ханізмів для ефективного та диференційовано,
го підходу щодо формування та використання
біоенергетичного потенціалу у виробничому
процесі сільськогосподарськими підприємства,
ми.

Як зазначають деякі автори, сьогодні в
Україні використання біомаси як альтернатив,
ного джерела енергії в економічній діяльності
агроформувань отримує все більше і більше

практичного застосування. З огляду на зрос,
тання цін на енергетичні ресурси, враховуючи
нестабільність їх цінової коньюктури та поста,
чання в недостатній кількості, агроформуван,
ня вимушені змінювати джерела енергії від
"класичного" вуглеводного палива на енергію,
яка виробляється із біомаси [8].

За існуючими даними [4] на сьогоднішній
день біомаса як паливо посідає четверте місце
в світі за обсягами виробництва та споживан,
ня енергії. Її частка в загальному постачанні
первинної енергії сягає 10%, що становить 1272
млн т н.е./рік. В секторі виробництва теплової
енергії біомаса також знаходиться на четвер,
тому місці після вугілля, природного газу та
нафти.

Суттєвих успіхів в розвитку сектору біое,
нергетики досягнуто в Європейському Союзі.
Так, частка біомаси в загальному споживанні
енергії в ЄС зросла з 3% у 1995 році до майже
7% в теперішній час. При цьому в ряді країн
даний показник набагато вищий за середньо,
європейський. Зокрема, в Латвії частка біома,
си у валовому внутрішньому енергоспоживанні
становить близько 28% (лідер серед країн ЄС),
в Швеції — 22%, в Фінляндії — 21%, в Данії —
17%, в Австрії — 16%, в Німеччині — 8%. Для
порівняння зазначимо, що в США частка біо,
маси у загальному енергоспоживанні складає
3,9%, а в Україні — 1,24%.

Найбільш важливу роль в ЄС біомаса
відіграє в секторі виробництва теплової енергії
— наразі з неї виробляється близько 15% за,
гального обсягу теплової енергії. Так, майже
вся теплова енергія з відновлювальних джерел
енергії (99%) отримується за рахунок біомаси і
органічних відходів. У структурі самої біома,
си, що використовується для виробництва теп,
лової енергії, в більшості країн ЄС основна ча,
стка припадає на тверду біомасу. Наприклад, у
Фінляндії вона становить 94%, у Польщі — 93,
в Австрії — 89, а в Швеції — 78%.

Перспективним вбачається застосування
енергії з біомаси в господарської діяльності
агроформувань в Україні. Це зумовлюється
тим, що потенційна здатність нашої країни
щодо ринку переробки біомаси вважається од,
нією з найбільших у світі завдяки суттєвому
обсягу сільськогосподарського виробництва в
усіх українських регіонах. Так, експерти
Ernst&Yong [1] оцінюють можливості вироб,
ництва енергії (теплової та електричної) з біо,
маси як дві третини від енергетичного потен,
ціалу України щодо відновлюваної енергії. З
іншого боку, часткове або повне використання
енергії з біомаси, у щоденній господарській
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діяльності агроформувань, дозволяє диверси,
фікувати постачання енергії і знівелювати ри,
зики впливу ціни на вуглеводневе паливо. У де,
яких окремих випадках на базі виробничого
циклу певного агроформування є можливість
створення такого "ідеального сценарію", за
якого виробник вирощує врожай та викорис,
товує його відходи як джерело біомаси для:

— диверсифікації/заміни джерела поста,
чання енергії;

— постачання енергії/тепла для подальшої
переробки врожаю/продукції/товарів;

— продажу надлишкового обсягу продукції
біомаси іншим учасникам ринку;

— продажу виробленої енергії у загальні
мережі (теплові та електричні).

За таких умов даний сценарій може бути
стратегічною ціллю для будь,якого сільсько,
господарського підприємства для впроваджен,
ня на практиці та стратегічного планування
тощо. Разом з тим, використання біомаси як
джерела енергії без самого її виробництва, та,
кож може дати позитивний ефект для економ,
ічної діяльності господарюючого суб'єкта.

Розвиток ринку біомаси має великий потен,
ціал для обох категорій його учасників, а саме:
виробників енергетичних ресурсів з біомаси (в
більшості випадків агроформувань); кінцевих
користувачів ресурсами енергії з біомаси (від
ферм до індустріальних виробництв та регіо,
нальних агломерацій). В зв'язку з цим виникає
потреба в дослідженні біоенергетичного потен,
ціалу сільськогосподарських підприємств, що
дасть можливість оцінити та освоїти на прак,
тиці наявний виробничий потенціал аграрного
сектору економіки України. Так, найпошире,
нішою в країні біомасою є побічна продукція
злакових культур або солома. Щодо соломи
зернових, то слід зазначити, що нині на прак,
тиці має місце її використання для виробницт,
ва паливних брикетів та пеллет, що є для аграр,
них виробників джерелом додаткового доходу,
а також зумовлює відмову сільськогосподарсь,
ких підприємств від спалювання соломи на по,
лях. Також виробництво палива з біомаси спри,
ятиме створенню нових робочих місць на селі.
Поряд з економічними аспектами слід виділи,
ти наступні, не менш важливі фактори, якими

відрізняється біомаса соломи: має
високу теплову віддачу; є СО2 ней,
тральним пальним (при рості росли,
на продукує O2 використовуючи
СО2, що компенсує продукування
СО2 при спалюванні); це відновлю,
вальний ресурс швидкої ротації; не
потребує значних фінансових зат,

рат; є побічним продуктом виробництва зерна;
не потребує значних витрат при зберіганні; її
теплотворність складає — 4 кВт/кг або 3440
Ккал/кг.

Співвідношення теплотворності різних
видів палива становить: 1м3 газу — 10 кВт; 1л
дизельного палива — 10Квт; 2.5 кг дров — 10
Квт; 2.5 кг соломи (за вологості близько 20%)
— 10 Квт.

Для визначення біоенергетичного потен,
ціалу сільськогосподарських підприємств про,
понуються методичні підходи, які полягають в
наступному. По,перше, виходячи з валового
збору зерна певної злакової культури у
сільськогосподарському підприємстві можемо
визначити кількість пожнивних залишків (со,
ломи) за формулою:

Кпз = Мзер * Кв (1),
де Кпз — кількість пожнивних залишків со,

ломи;
Мзер — маса отриманого зерна;
Кв — коефіцієнт виходу побічної продукції

злакових культур.
Слід зазначити, що Кв (коефіцієнт виходу)

(табл. 1) є сталою величиною і визначає вихід
соломи або стебел рослин в залежності від
кількості зерна [5].

У сільському господарстві для оцінки
об'ємів виходу побічної продукції, які можуть
бути використані як паливо, використовується
коефіцієнт енергетичного використання Кен
[5]. Враховуючи той факт, що в процесі збору
врожаю та його транспортування мають місце
певні втрати, то для врахування цього, необхі,
дно ввести відповідний коефіцієнт Квт (значен,
ня для соломи зернових і зернобобових наве,
дені в таблиці 1). Таким чином, можна отрима,
ти формулу для визначення кількості рослин,
ної біомаси (формула 2), яка доступна для ви,
робництва енергії і є частиною біоенергетично,
го потенціалу сільськогосподарських підпри,
ємств.

Маючи вихідні дані, визначимо обсяг рос,
линної біомаси, що формує біоенергетичний
потенціал сільськогосподарського підприєм,
ства:

Орб= Мзер × Кв × (1, Квт) × Кен (2),
де Орб — обсяг рослинної біомаси, придат,

Таблиця 1. Коефіцієнти для визначення біоенергетичного
потенціалу

№ Найменування 
продукції 

Коефіцієнти 

Вихід побічної 
продукції, Кв Втрат, Квт 

Енергетичного 
використання 

(Кен) 

 Солома зернових і 
зернобобових 1 0,1 0,7 
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ної для виробництва енергії (біоенергетичний
потенціал).

Далі визначимо енергетичний потенціал
(Пен) рослинної біомаси (формула 3):

 (3),

 де Qнр — найнижчий показник теплоти зго,
ряння палива із рослинних відходів Ккал/ кг
(солома зернових і зернобобових культур =
3000 ккал /кг; 7000 Ккал — теплотворна
здатність 1 кг умовного палива [7].

Здійснивши відповідні розрахунків, отри,
маємо біоенергетичний потенціал не лише по,
бічної продукції злакових культур (або соло,
ми), а й можемо вирахувати енергетичний по,
тенціал рослинного походження в аграрному
виробництві і підсумувавши дані, отримати за,
гальний результат по сільськогосподарському
підприємству.

У світі щороку нарощуються темпи викори,
стання біоенергетичних ресурсів для виробниц,
тва енергії, альтернативна енергетика стає все
більш інвестиційно,привабливою. Це пояс,
нюється сумою ефектів від використання аль,
тернативного палива із відходів сільського гос,
подарського виробництва, а саме:

— створення безвідходного, екологічно чи,
стого виробництва;

— зниження собівартості продукції;
— економічно ефективне використання біо,

енергетичного потенціалу сільськогосподарсь,
кого виробництва.

Україна, зі своїм значним аграрним потен,
ціалом, демонструє певний прогрес у практиці
впровадження та використання енергії з біома,
си, проте вона поступається країнам, в яких
поєднання одночасного використання органі,
чного палива, біомаси та інших джерел віднов,
люваної енергії досягли рівня, за якого це стає
економічно вигідним. Тобто створює передумо,
ву для ефекту масштабу, а отже, виробництво
енергії з біомаси стає конкурентоздатним.

В Україні щорічно збирається понад 50 млн
т зернових культур. У значних обсягах солома
і рослинні відходи, як побічні продукти сіль,
ськогосподарського рослинництва. Річний тех,
нічно,досяжний енергетичний потенціал твер,
дої біомаси в Україні є еквівалентним 18 млн т
н.е., а його використання дає змогу щорічно
заощаджувати близько 22 млрд м. куб. природ,
ного газу. Найбільший потенціал твердої біо,
маси зосереджений у Полтавській, Дніпропет,
ровській, Вінницькій та Кіровоградській обла,
стях і становить понад 1,0 млн т н.е./рік. Для
визначення виходу соломи і рослинних за,
лишків використовують коефіцієнт відходів —

відношення урожаю соломи або стебел рослин
до урожаю зерна. За різними оцінками, на кож,
ну тонну зерна можна отримати 1,5—2,0 т со,
ломи або рослинних залишків. 50—60% соло,
ми пшениці, ячменю, жита використовується
для утримання худоби та удобрення грунтів, а
стебла кукурудзи та соняшнику залишаються
на полях після збирання врожаю. Таким чином,
в Україні є достатній енергетичний потенціал
соломи та іншої рослинної біомаси. Значна ча,
стина соломи після збирання пресується у
тюки, брикети та пеллети і використовується
для опалення [3].

У нашій країні використання рослинної біо,
маси для генерування енергії, як в межах агро,
формувань, так і в межах національної еконо,
міки, залишається суттєво неосвоєним, що
створює передумови для майбутнього розвит,
ку ринку виробництва енергії з залишків біо,
маси агроформуваннями.

Як видно з наведених даних, солома та інша
рослинна біомаса, як складова виробництва
продукції сільськогосподарських підприємств
складають левову частину енергетично,потен,
ційних біоресурсів. Таким чином, оцінка біо,
енергетичного потенціалу національного сіль,
ського господарства засвідчує можливості
сільськогосподарських підприємств щодо фор,
мування в аграрному секторі України спеціа,
лізованих кластерів. Саме останні будучи спе,
ціалізованими територіальними утвореннями
можуть забезпечити виробництво енергії із
рослинної біомаси.

ВИСНОВКИ
Потенціал агропромислового комплексу

України з виробництва енергії з біомаси є од,
ним з найбільших в світі, що дозволяє агрофор,
муванням розвивати свої стратегії щодо впро,
вадження біоенергетики в їх діяльності, а та,
кож створення з цією метою відповідного інве,
стиційного ринку. Перехід енергетичної систе,
ми агроформувань на відновлювані джерела
енергії стає все більш ймовірним, тому що їхні
витрати на імплементацію технологій скорочу,
ються, а ціни на нафту і газ продовжують знач,
но коливатись. Використання біоенергії агро,
формуваннями сприятиме забезпеченню стій,
кого енергопостачання, допоможе зменшити
локальні та глобальні атмосферні викиди і за,
безпечити комерційно привабливі варіанти для
задоволення конкретних потреб в незалежно,
му енергопостачанні аграрного сектору Украї,
ни за рахунок біомаси. З цією метою доцільно
використовувати запропоновані нами в статті
методичні підходи щодо визначення біоенерге,
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тичного потенціалу сільськогосподарських
підприємств. Окремо слід зазначити важли,
вість соціального аспекту від виробництва біо,
енергії в сільськогосподарських підприємствах.
Це створення робочих місць, адже для збору,
переробки та обслуговування інфраструктури
виробництва біоенергії необхідно додаткові
людські ресурси, що сприятиме додатковій зай,
нятості сільського населення.
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