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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ключовою проблемою розвитку сільського

господарства на початку аграрної реформи був
вибір його моделі. Більшість науковців аграр�
ного профілю вважали, що в сільському госпо�
дарстві необхідно формувати багатоукладну
економіку. Відносно пріоритетної форми гос�
подарювання, то у наукових і практичних ко�
лах єдності поглядів не було досягнуто. Біль�
шість надавала перевагу приватно�сімейним
формам, фермерським господарствам зокрема.
І не випадково — первинний принцип земель�
ної реформи: "земля має належати тим, хто її
обробляє". Відносно розробки концептуальних
засад моделі розвитку сільського господарства,
то В.Я. Месель�Веселяк вважає, що "в Україні
було відпрацьовано власну модель реформуван�
ня аграрного сектора в цілому і земельних від�
носин зокрема" [6, с. 21]. Всупереч цьому В.Г. Ан�
дрійчук веде мову "…про те, що до цих пір ні
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наука, ні законодавчий орган, ні державні уп�
равлінські структури не дали чіткої відповіді на
ключове стратегічне питання: яку модель роз�
витку сільського господарства ми будуємо і
якою вона має бути в перспективі" [1, с. 5].

Останнє положення більш відповідає реа�
ліям минулого і сьогодення. Якоїсь концепції
розвитку сільського господарства, не кажучи
вже про його модель, влада України не розроб�
ляла і не має понині. Образно кажучи, на най�
вищих рівнях державної влади була і зали�
шається невизначеність. Більш того, бракує
навіть теоретичних розробок щодо самого по�
няття "модель економіки" в цілому і сільського
господарства зокрема. Більшість науковців за
модель сільського господарства приймають
структуру форм господарювання, їхні розміри,
хоча є й інші підходи, наприклад, техніко�тех�
нологічний. Про це свідчить теза, згідно з якою
в Україні є нагальна "…необхідність формуван�
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ня… вже в найближчій перспективі інноваційної
моделі розвитку сільського господарства, яка
спроможна забезпечити його стійке прискоре�
не зростання" [12, с. 13]. Викладені положення
дають підстави стверджувати наступне: питан�
ня щодо сучасної й майбутньої моделі сільсько�
го господарства є надзвичайно важливим як в
теоретичному, так і практичному аспектах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науково�методологічні і практичні питан�
ня щодо оцінки сучасного стану розвитку
сільського господарства і яким шляхом воно
буде розвиватися в майбутньому втілені у пра�
цях вчених економістів�аграрників В.Г. Анд�
рійчука, М.В. Зубця, Ю.О. Лупенка, М.Й. Малі�
ка, В.Я. Месель�Веселяка, П.Т. Саблука, В.В. Юр�
чишина й багатьох інших. Попри значну увагу
до даної проблеми, не вирішеними або дискус�
ійними залишається низка питань, пов'язаних
з пошуком найбільш раціональної для України
моделі сільського господарства у цілому, і її
господарської організаційно�правової будови
зокрема. Саме ця обставина вимагає більш по�
глибленого дослідження зазначеного питання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження змісту й соці�

ально�економічного потенціалу сучасної мо�
делі сільського господарства, визначення на�
прямів її прогресивного розвитку, наближен�
ня до кращих світових моделей.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перш ніж почати виклад змісту означеної в
назві статті проблеми, вважаємо за необхідне
розкрити економічний зміст категорій "модель
економіки" у цілому, і "модель сільського гос�
подарства" зокрема. На підставі вивчення літе�
ратурних економічних джерел та здійсненого
їхнього аналізу можна запропонувати наступ�
не положення. Економічна модель — це спро�
щене виділення у певній економічній системі
або національній економіці як мінімум таких
соціально�економічних параметрів.

1. Рівень розвитку техніко�людської скла�
дової аграрного виробництва, а відповідно про�
дуктивність й ефективність останнього.

2. Форми власності й господарювання.
3. Регулятивні механізми (господарський

механізм та його складові) у цілому і держав�
ний зокрема.

4. Соціальний аспект аграрної сфери (усіх
її складових — сільське господарство, добро�

бут селян тощо). У цьому зв'язку доречним є
положення тих науковців, які вважають, що
подальший розвиток агросфери "… потребує
застосування соціоекономічних підходів до
оцінки різних типів виробників сільськогоспо�
дарської продукції, що передбачає врахування
не лише економічних, але й позаекономічних
результатів їхньої діяльності, зокрема участі у
відтворенні соціального і природного середо�
вища, у якому вони функціонують, продукуван�
ня суспільних благ, досягнення цілей сільсько�
го розвитку" [9, с. 31].

Зрештою системний аналіз діючої моделі
сільського господарства дасть змогу визначи�
ти її позитиви, притаманні численні проблеми
та можливі напрями й засоби їхнього подолан�
ня в перспективі.

У контексті викладеного вважаємо, що до�
реформена модель сільського господарства в
Україні була насамперед одержавленою, але не
тотально державною. Одержавленність її ви�
ражається в таких процесах: 1) державна влас�
ність на землю; 2) сектор державних підпри�
ємств (радгоспи); 3) господарський механізм
(централізоване, директивне державне плану�
вання й управління). Разом з тим сільське гос�
подарство єдина сфера в колишньому СРСР, у
якій господарські одиниці функціонували на
трьох формах власності: державній, коопера�
тивній і приватній. Тобто вести мову про то�
тальну державну модель сільського господар�
ства — некоректно. Достатньо вказати, що у
приватному секторі (особисті підсобні госпо�
дарства населення) вироблялася майже трети�
на валової продукції сільського господарства
(у 1990 р. — 29,6%).

Впродовж аграрної реформи здійснено до�
корінну перебудову одержавленої моделі
сільського господарства. Відмітними рисами
останньої в сучасних умовах є:

— три форми власності на виробничі ресур�
си і результати праці, тобто державна, кому�
нальна і приватна. На базі останньої сформо�
вана приватно�спільна власність;

— замість домінуючих державних і одер�
жавлених кооперативних господарств (рад�
госпів і колгоспів) створені та розвиваються
різні приватні і приватно�спільні організацій�
но�правові форми господарювання. В секторі
сільськогосподарських підприємств в аспекті
кількості найбільша кількість господарюючих
суб'єктів — це фермерські господарства (на 1
липня 2013 р. — 40,9 тис. од., що становить
73,2% до їхньої загальної кількості), а наймен�
ша — державні підприємства (відповідно 278 од.
і 0,5%). Водночас за "економічною вагомістю",
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тобто часткою у валовій продукції сільського
господарства в 2013 р. фермерські господар�
ства істотно поступаються іншим недержавним
формам господарювання — лише 7,6%, інші —
45,4% [11, с. 46; 51];

— істотні зміни відбулися в секторі особи�
стих підсобних господарств, а саме: за період
1990—2013 рр. збільшилися в 6 разів площі зем�
лекористування, а також частка у валовій про�
дукції сільського господарства з 29,6% до
46,0%, підвищився рівень товарності госпо�
дарств населення [11, с. 46; 80]. У цілому сек�
тор особистих підсобних господарств втратив
підсобність, став якщо і не провідним, то знач�
ним з точки зору обсягів виробництва валової
продукції сільського господарства, зайнятості
і доходів їхніх власників.

Стосовно господарського механізму, то в
радянські часи механізм ринку діяв в основно�
му формально (в більшій мірі щодо колгоспів і
сектора особистих підсобних господарств, а
також колгоспного ринку). Принаймні в сус�
пільному секторі (колгоспи і радгоспи) головні
організаційні питання будь�якої економічної
системи: що, скільки, як, з ким і для кого вироб�
ляти вирішувалися централізовано партійно�
державним апаратом. Нині — це прерогатива
самих господарюючих суб'єктів в усіх недер�
жавних агроструктурах, зрозуміло, виходячи
із ринкових принципів господарювання. Дер�
жава (на жаль, у нас не кращим чином) вирі�
шує ті питання, які не можуть бути вирішени�
ми на мікрорівні і ринком взагалі, або їх більш
доцільно розв'язувати на державному чи кому�
нальному рівнях.

Не поліпшилася й матеріально�технічна
база сільського господарства. Напередодні аг�
рарної реформи колгоспи і радгоспи мали вдо�
сталь техніки, хоча вона якісно поступалася
кращим зарубіжним аналогам. Нині практич�
но загальновизнаним є той факт, що матеріаль�
но�технічна база сільськогосподарських під�
приємств значно зменшилася кількісно, мо�
рально і фізично застаріла. Лише майже 10%
агроформувань застосовують новітні агротех�
нології світового рівня, а в переважній біль�
шості суб'єктів господарювання аграрного сек�
тору на полях і фермах домінують витратні тех�
нології [3]. Тобто виключенням є анклав над�
великих агропромислових формувань, біль�
шість з них — це "агрохолдинги".

З точки зору підприємництва нинішня мо�
дель сільського господарства оцінюється науко�
вцями неоднаково. На думку одних — не всі то�
варні агроструктури здійснюють новаторські дії,
а тому "… не можуть бути віднесені до підприє�

мницьких, бо це не веде до розвитку, прогресу"
[7, с. 51]. Інші вважають, що суб'єктами підприє�
мництва стосовно сільського господарства вис�
тупають усі агроформування, включаючи дер�
жавні підприємства [7, с. 495].

Держкомстат України вирішує це питання
відносно спрощено. Усі зареєстровані юридичні
особи за основним видом діяльності є підприє�
мницькими. Відповідно особисті господарства
населення (а це понад 10 млн од.) не є такими.
Це питання потребує окремого дослідження. А
тому лише відмітимо, що економічною ознакою
віднесення агрогосподарств до підприємниць�
ких є їхня товарність. Вони настільки підприє�
мницькі, наскільки є товарними. Правовий ста�
тус взагалі некоректно використовувати як
критерій підприємництва. Економічні відноси�
ни, як відомо, є базовими щодо юридичних.
Ринкові принципи господарювання, особливо
жорстка конкуренція, на основі якої здійс�
нюється економічний відбір кращих господар�
ників, економічне банкрутство, ризик тощо, усе
це стимули до прояву творчості, новаторства,
підприємливості в господарській діяльності
кожного товаровиробника.

Викладені положення дають підстави ствер�
джувати, що розбудована і діюча національна
модель сільського господарства є переважно
приватною і ринково�підприємницького типу.
До речі, це положення офіційно визнано й
світовою спільнотою. Водночас не звертається
належної уваги на ту обставину, що в нас рин�
ково�підприємницьке середовище далеко не
цивілізоване, навіть потворне, оскільки є при�
вабливим для зловживань і численних пору�
шень щодо власності й господарювання.

Заслуговує на увагу питання щодо порівнян�
ня вітчизняної моделі сільського господарства
із зарубіжними. При цьому науковцями викори�
стовуються різні критерії. Зокрема стверд�
жується, що "створені форми господарювання
за розмірами відповідають моделям світового
ведення галузі: великі сільськогосподарські під�
приємства — американській і колишнього Ра�
дянського Союзу, фермерські — європейській і
американській, а господарства населення —
японській і китайській моделям" [12, с. 142].

Дане положення, на нашу думку, є спроще�
ним, оскільки для оцінки моделі сільського гос�
подарства використовується лише показник —
"розміри" господарств. Цього явно недостат�
ньо. Якщо виходити із показників розміри гос�
подарств, то, наприклад, і в США можна виок�
ремити усі названі вище моделі сільського гос�
подарства, особливо чисельною є "японська і
китайська моделі". За даними останнього пере�
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пису (2012 р.) в сільському господарстві США
функціонували 2 млн 109 тис. фермерських гос�
подарств (середня площа їхньої землі станови�
ла 434 акра), з них 224 тис. використовували від
1 до 9 акрів, а 590 тис. — від 10 до 49 акрів. По�
над 1/4 (28,5% від загальної площі ферм), а це
600 тис. ферм, виробили 0,1% товарної про�
дукції, або 118 доларів у розрахунку на одну
ферму в рік.

У зв'язку з цим заслуговує на увагу більш
системний підхід тих вітчизняних науковців, які
вважають, що в принципі на світоглядному рівні
узагальнення можна виділити дві моделі
сільського господарства: ЄС, США і Канади та
Латинської Америки (не беручи до уваги ки�
тайську модель, яка має свою неповторну спе�
цифіку).

Євроамериканська модель будується на
масштабній підтримці фермерів, а також
підтримці розвитку сільського укладу, протек�
ціонізмі внутрішнього ринку (внутрішніх ви�
робників) через високі імпортні мита й склад�
нощі технічного характеру входження на
внутрішній ринок іноземних товарів, доміну�
ванні невеликих за розмірами ферм, насампе�
ред в Європі, забезпеченні альтернативної зай�
нятості сільського населення тощо (наприклад,
жорстке регулювання вирощування ГМО�куль�
тур і купівлі землі іноземцями).

У Латинській Америці державна підтримка
аграріїв значно менша, інколи відсутня взагалі,
істотно менші обмеження на вирощування
ГМО�культур і на продаж землі іноземцям, до�
мінують великі корпорації, значно більші се�
редні розміри ферм. Наприклад, у Бразилії, яка
за окремими важливими параметрами розвит�
ку сільського господарства має чимало спільно�
го з Україною, середнє за величиною фермерсь�
ке господарство обробляє 1,5 тис. га землі. Вод�
ночас тут функціонує багато корпоративних
структур із площею до 50 тис. га. Регуляторні
важелі розвитку сільського господарства в Ла�
тинській Америці істотно відрізняються від
євро�американських на фоні кардинальних
відмінностей у розмірах землекористування
окремих суб'єктів господарювання в аграрно�
му виробництві [1, с. 5].

Як бачимо, в даному випадку акцентується
увага на такому, безперечно важливому крите�
рію моделі сільського господарства — регуля�
торні дії держави щодо останнього. Водночас
не йдеться про її техніко�технологічну осна�
щеність, соціоекономічну оцінку.

Викладені положення дають підстави ствер�
джувати, що вітчизняна модель сільського гос�
подарства має чимало спільного із моделями

економічно розвинених країн. Йдеться пере�
дусім про приватну і приватно�спільну влас�
ність на засоби й результати праці, економіко�
правову самостійність господарюючих суб'єк�
тів, їхні ринкові зовнішні зв'язки, розмаїття
організаційно�правових форм агрогоспо�
дарств, істотна диференціація за розмірами,
регуляторна роль держави щодо сільського
господарства.

Разом з тим вітчизняній моделі сільського
господарства притаманна низка особливостей,
які, на жаль, характеризують її в негативному
плані. Йдеться передусім про низький рівень
техніко�технологічної оснащеності більшості
агропідприємств. За даними науковців в ціло�
му за рівнем технічної оснащеності вітчизняне
сільське господарство нині відстає від сільсько�
го господарства країн�членів ЄС у середньому
в 8—10 разів [8]. У планетарному масштабі тех�
нічну оснащеність науковці визначають таким
чином: "… на одному полюсі знаходиться ви�
соко інтенсивне і технологічно забезпечене
сільське господарство розвинених країн —
США, ЄС, Канади, Австралії і Нової Зеландії;
на другому — відстале, недостатньо озброєне,
засноване на тягловій силі тварин і ручній праці
сільське господарство найменш розвинутих
країн з анклавами високої технології — екс�
портоорієнтовані та експериментальні госпо�
дарства. Між цими двома полюсами розмі�
щується проміжний прошарок перехідних аг�
рарних економік, до якого можна віднести Ук�
раїну, Китай та Індію, де сільське господарство
поєднується із застосуванням великої кількості
ручної праці та аграрним переселенням у селах"
[12, с. 522].

Відповідно національна модель сільського
господарства в рази поступається економічним
моделям в розвинених країнах за продуктив�
ністю й ефективністю, врожайністю основних
сільськогосподарських культур. Зокрема уро�
жайність основних культур в Україні приблиз�
но в 2,5 рази менша, ніж у США та ЄС, хоча
якість українських грунтів на порядок вища,
ніж в інших країнах світу [12, с. 97].

Вітчизняна модель сільського господарства
має істотні відмінності у порівнянні із моделя�
ми економічно розвинених країн не тільки в
техніко�технологічній оснащеності, результа�
тивності, але й в контексті рівня розвитку та�
ких прогресивних процесів як кооперація, ін�
теграція, створення й функціонування різних
об'єднань фермерських господарств.

Загальновідомо, що останні у економічно
розвинених країнах кооперовані, спеціалізо�
вані. Так, у скандинавських країнах, Данії,
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Нідерландах, Японії усі фермери охоплені ко�
оперуванням. Здійснення кооперації широко
підтримується і Міжнародною організацією
праці, і генеральною конфедерацією сільсько�
господарських кооперативів ЄС (СОРА —
СОGECA), і Міжнародним кооперативним аль�
янсом. Тому невипадково, що кооперативи зай�
мають вагоме місце в аграрному секторі роз�
винених країн світу. Вони є однією з основних
форм самоорганізації та самодопомоги сіль�
ськогосподарських товаровиробників.

В Україні, станом на 1 липня 2013 р. загаль�
на кількість діючих сільськогосподарських об�
слуговуючих кооперативів становила лише 562
од. До того ж нині в Україні процес створення
обслуговуючих кооперативів практично зупи�
нився, а в окремих її регіонах вони зовсім при�
пинили свою діяльність, що викликає занепо�
коєння. Відносно перспектив щодо сільськогос�
подарських обслуговуючих кооперативів, то за
деякими оцінками, їх кількість до 2020 року має
зрости до 5 тис., хоча вона може і мала б бути
вдвічі більшою з точки зору необхідності забез�
печення сільськогосподарського виробництва
[12, с. 31; 13].

Функціонуюча модель сільського господар�
ства поступається зарубіжним і навіть доре�
форменій з точки зору рівня забезпечення про�
довольчої безпеки і в соціальному контексті. У
економічно високорозвинених країнах пробле�
ма продовольчої безпеки вирішена на такому
рівні, що абсолютна більшість людей в будь�
який час мають фізичний та економічний дос�
туп до безпечного й повноцінного продоволь�
ства. Йдеться як про задоволення потреб лю�
дей на фізіологічному рівні, так і за якісним
складом раціону харчування. Такий рівень про�
довольчої безпеки гарантує добробут населен�
ня і сталий характер розвитку суспільства.

За період 1991—2013 рр. стан продовольчої
безпеки в Україні погіршився. Але дискусійним
є положення про те, що добове споживання
продуктів харчування знаходиться "на межі
критичного рівня". З точки зору середньодобо�
вого споживання по калорійності продоволь�
ча безпека в основному забезпечена. Водночас
для абсолютної більшості українців має місце
розбалансованість структури споживання про�
дуктів харчування в контексті співвідношення
фактичного їх споживання з науково обгрун�
тованими наборами. І це при тому, що Україна
має величезні природні багатства для ведення
сільськогосподарського виробництва і розв'я�
зання не лише національної, а й світової про�
довольчої проблеми, що виявлятиметься не
лише у нарощуванні обсягів аграрного вироб�

ництва, а й у пропонуванні безпечних і корис�
них продовольчих продуктів, що забезпечува�
тимуть потреби та харчові переваги людей для
активного й здорового життя, як того вимагає
саме поняття продовольчої безпеки. Нині, на
жаль, сільське господарство України не здат�
не забезпечити навіть власне населення всіма
основними продуктами харчування в межах
раціональних норм споживання, не кажучи вже
про експортну складову [4, с. 112].

Саме тому, як вважають провідні вітчизняні
науковці, П.Т. Саблук зокрема: "… питання про
гарантування продовольчої безпеки взагалі не
повинно стояти на порядку денному. Будь�яка
інша держава, може таке питання порушувати,
крім України, яка володіє беззаперечними кон�
курентними перевагами саме в сільському гос�
подарстві" [10, с. 4].

Ресурсний потенціал сільського господар�
ства, в основі якого знаходяться високопро�
дуктивні землі сільськогосподарського призна�
чення та сприятливі агрокліматичні умови, має
значні можливості щодо збільшення обсягів
виробництва сільськогосподарської продукції,
внеску галузі в підвищення рівня продовольчої
та енергетичної безпеки, зростання експортно�
го потенціалу держави.

Потребують нагального вирішення і соці�
альні питання притаманні вітчизняній агро�
сфері. Для українського сільського господар�
ства очевидною і основною проблемою є соці�
альна складова, яка за своїми не розв'язаними
проблемами значно випереджає інші складові
сталого розвитку — економічну і екологічну.

Досягнуте за останні роки завдяки прове�
деній земельній реформі та розвитку приват�
них форм господарювання на селі збільшення
продуктивності агропромислового виробниц�
тва не приводить до адекватного підвищення
рівня життя сільських жителів, а закладені в
законодавстві правові і організаційні чинники
сільського розвитку не спрацьовують. При�
мітивний підхід отримання короткочасних ви�
год слід змінити на далекоглядний — довго�
тривалий самопідтримуючий прогрес на заса�
дах сталого розвитку.

Сталий розвиток аграрного сектору озна�
чає гармонізоване досягнення інтегрованих
стратегічних цілей у різних сферах — еко�
номічній (ефективність), соціальній (прогрес і
справедливість) та екологічній (безпечність)
одночасно. При цьому вже йдеться про розви�
ток суто аграрної економіки у чистому вигляді
з інтенсифікацією і концентрацією, які спрямо�
вані на забезпечення прибутковості [12, с. 47;
189; 471].
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Загальновідомо, що продуктивність, ефек�
тивність, екологічність аграрної сфери, її со�
ціальний аспект в значній мірі залежить від ре�
гулятивних дій держави. Напевне, можна
стверджувати, що у економічно розвинених
країнах світу вона ефективна і дійова. На жаль,
в Україні по всім напрямам аграрна політика
держави потребує удосконалення. Зокрема
щодо її якості, науковці не без підстав, відзна�
чають: "Присутня значна інерційність в адап�
тації до змінних економічних умов, оскільки
часте реформування аграрного сектора не до�
водилося до логічного завершення, закінчува�
лося глибокою кризою в галузі, погіршенням
соціально�економічного стану сільського насе�
лення, що вплинуло на формування недовіри їх
до будь�яких державних новацій сільського
життя, посилення міграційних процесів, усклад�
нення демографічного стану в сільській місце�
вості, що відбилося на кадрових ресурсах га�
лузі" [5, с. 24].

Вважаємо, суть змін полягає насамперед в
тому, що держава має зосередитись на вирі�
шенні найбільш актуальних проблем галузі
(техніко�технологічній, регулювання аграрно�
го ринку, забезпеченню на належному рівні
продовольчої безпеки, соціальному розвитку
агросфери тощо). До того ж держава може і
повинна використовувати з врахуванням націо�
нальних особливостей агросфери, вже апробо�
вані у світовій практиці низку ефективних на�
прямів і важелів регулятивних дій держави
щодо сільського господарства.

Адже "сільське господарство як одна із спе�
цифічних, немонопольних і незахищених галу�
зей, зважаючи на його особливе призначення
та роль у забезпеченні добробуту населення й
продовольчої безпеки країни, потребує вива�
женої державної політики протекціонізму та
підтримки" [2, с. 3].

"З часів набуття Україною незалежності та
початку ринкових реформ держава опановує
нові, відповідні умовам функціонування еконо�
міки ринкового типу методи та механізми аг�
рарної політики. Та державна аграрна політи�
ка в України ще не перетворилася на чинник
сталого зростання аграрного сектору. Від�
сутність науково обгрунтованого чіткого ба�
чення стратегічних орієнтирів розвитку аграр�
ного сектору, принципів та форм побудови
взаємовідносин між державою і сільським гос�
подарством, механізмів державної підтримки
виробництва та сільських територій між іншим
привнесли додаткову нестабільність у функ�
ціонування аграрного сектору, постійні зміни
умов відтворення" [12, с. 256].

ВИСНОВКИ
Вчені�економісти ННЦ "Інститут аграрної

економіки" вважають, що в Україні практично
завершилося формування структури виробниц�
тва та системи його організації в процесі зе�
мельної і аграрної реформи. Існуючі форми
господарювання практично всі збережуть місце
у сільській економіці [12, с. 13]. Безперечно, в
оглядовій перспективі господарська структу�
ра сільського господарства істотно не змінить�
ся. Цей процес відбувається під дією низки об�
ставин. Але держава має зважити на ту обста�
вину, що в соціально�економічному аспекті в
цілому, збереження селянства як такого і сіль�
ської мережі для суспільства і аграрної сфери
зокрема кращим варіантом є така модель аграр�
ного виробництва, у якій раціонально поєдну�
ються агроструктури усіх розмірів.

За великим рахунком розбудована і діюча
вітчизняна модель сільського господарства за
техніко�технологічною оснащеністю, ефектив�
ністю, соціалізованістю поступається передо�
вим зарубіжним і навіть дореформеній.

На початку ринкової трансформації одер�
жавленого сектора сільського господарства
вважалося, що саме приватна власність і ри�
нок забезпечать підвищення продуктивності й
ефективності агропідприємств і зростання
добробуту селян. Натомість одержали пере�
важно від'ємні результати. У 2013 р. у по�
рівнянні з 1990 р. обсяги валової продукції
сільського господарства в секторі реформова�
них сільськогосподарських підприємств змен�
шилися на 31,4%, а рівень рентабельності ви�
робництва сільськогосподарської продукції з
42,6% до 11,1% (на 31,5 відсоткових пункти)
[11, с. 44; 53]. Добробут селян не підвищився.
Зумовлено це передусім недосконалою аграр�
ною політикою держави. Саме тому сьогодні
вкрай необхідно задіяти комплекс механізмів
державного регулювання. Він повинен обо�
в'язково включати заходи як економічного,
так і організаційного і соціального характеру.
Перш за все, це забезпечення дієвості макро�
регулювання, створення сприятливого для
розвитку всієї економіки середовища, забез�
печення верховенства права, викорінення ко�
рупції. Це загальні проблеми нашого суспіль�
ства, без розв'язання яких ми не можемо ру�
хатися вперед. Необхідне підвищення обсягів
державної підтримки наукових досліджень і
освоєння їх результатів в агропромисловому
виробництві. Для цього необхідне формуван�
ня ефективної інфраструктури у вигляді особ�
ливих агроекономічних зон, агротехнопарків,
інформаційних центрів тощо [12, с. 472].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення ефективності бізнесу в аграр�

ному секторі економіки України неможливо
тільки в рамках власних ресурсів суб'єктів гос�
подарювання. Для розширення фінансових
можливостей акціонерних товариств необхід�
но залучення додаткових позикових коштів з
метою збільшення вкладень у власний бізнес і
одержання більшого прибутку. Капітал як ос�
нова виробничого процесу визначає фінансо�
вий потенціал будь�якого суб'єкта господарю�
вання та створює сприятливі умови для його
перспективного розвитку. Вибір схем фінансу�
вання суб'єкта господарювання передбачає
оцінку й обгрунтування доцільності мобілізації
капіталу з урахуванням особливостей джерел
залучення фінансових ресурсів, доступних для
підприємства. Процес подальшого розвитку
аграрного сектору економіки України буде су�
проводжуватися залученням значних фінансо�
вих ресурсів, що пов'язано з використанням
власного, позиченого та залученого капіталу.
Тобто із зростанням рівня інтенсивності сіль�
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за які постійна, тобто фінансовий леверидж має місце, коли суб'єкт господарювання залучає позиковий капітал.

In the article the use of financial leverage in shaping effective capital structure of joint stock companies. The economic
concept of "financial leverage". Done prediction of the effect of financial leverage depending on the share capital of the
company involved. Return on equity is largely dependent on skilful maneuvering largest effect of financial leverage. Proved
that the optimum capital structure is one of the main factors influencing performance of the company. Established that
financial controls and financial ratios are closely related. Financial leverage characterizes the balance of liabilities, reflecting
the problems of capital structure. Financial leverage arises in the case of a joint stock company leveraged financing fees are
fixed, ie financial leverage occurs when an entity engages borrowed capital.

Ключові слова: фінансовий леверидж, фінансовий важіль, ризик, капітал, рентабельність,
фінансові ресурси.

Key words: financial leverage, financial leverage, risk capital, profitability, financial resources.

ське господарство і надалі відчуватиме дефіцит
власних фінансових ресурсів для подальшого
розвитку. Проблема нестачі власних коштів
існувала завжди, відповіддю на яку стала по�
ява великої кількості різних джерел та умов
залучення фінансування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження літературних джерел свід�
чить, що проблеми формування капіталу роз�
глядалися у науковому доробку видатних уче�
них Р. Вернона, Дж. Даннінга, А. Сміта, Д. Рі�
кардо, К. Маркса, Г. Марковіца, Ф. Модільяні,
М. Міллера, Дж. Б. Кларка, М. Портера, А. Раг�
мана, Дж. Сороса, А. Стоунхіла, А. Фрідмана.

Фінансовий леверидж як механізм управлі�
ння структурою капіталу досліджено в працях
вітчизняних вчених О. Білоруса, В. Вергуна, Ю. Ко�
зака, Т. Кальченка, А. Кредісова, Д. Лук'янен�
ка, Ю. Макогона, О. Мозгового, А. Наконеч�
ного, В. Новицького, Т. Орєхової, А. Поручни�
ка, О. Терещенка та ін.
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У своїх працях економісти акцентують ува�
гу на оптимальному співвідношенні між влас�
ним і позичковим капіталом, за якого забезпе�
чується найефективніша пропорційність між
дохідністю та фінансовою стійкістю суб'єкта
господарювання. Фінансовий леверидж, у свою
чергу, характеризує використання запозичених
засобів, які впливають на зміну коефіцієнта
рентабельності власного капіталу. Разом з тим,
багато аспектів формування фінансового леве�
риджу залишаються недостатньо досліджени�
ми.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз існуючих досліджень свідчить, що на
сьогодні не існує єдиного підходу до найбільш
ефективного формування капіталу акціонер�
них товариств на основі показників фінансово�
го левериджу. На сьогодні удосконалення ви�
магають сучасні інструменти оцінки структу�
ри капіталу акціонерних товариств, насамперед
з урахуванням показників фінансового леве�
риджу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування застосування

фінансового левериджу в формуванні ефектив�
ної структури капіталу акціонерних товариств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах, однією з найважливіших
проблем, яку доводиться вирішувати фінансо�
вим менеджерам акціонерних товариств, є їх
постійне забезпечення фінансовими ресурсами
в такому обсязі, який би дозволив ефективно
розвиватись з мінімальними втратами та мак�
симальною ефективністю. Тобто досягнення
оптимальної структури капіталу є одним з ос�
новних факторів, що здійснює вплив на резуль�
тати фінансової діяльності акціонерного това�
риства.

В економічній теорії існують різні концепції
структури капіталу, зокрема: традиціоналістсь�
ка теорія, теорія Модільяні — Міллера, комп�
ромісна концепція, концепція протиріччя інте�
ресів формування структури капіталу тощо.
Однією з базових концепцій фінансового ме�
неджменту є концепція компромісу між ризи�
ком та доходністю. Зміст цієї концепції поля�
гає в тому, що отримання будь�якого доходу в
бізнесі практично завжди пов'язане з ризиком,
і залежність між ними прямопропорційна. У той
же час можливі ситуації, коли максимізація
доходу повинна бути пов'язана з мінімізацією

ризику. Важливо при цьому мати на увазі, що
очікуваний дохід зростає разом із ризиком
збитку.

Сучасний економічний словник визначає
ризик як "небезпеку виникнення непередбаче�
них втрат очікуваного прибутку, доходу або
майна, грошових коштів у зв'язку з випадкови�
ми змінами умов економічної діяльності, не�
сприятливими обставинами. Найбільш небез�
печними є ризики, пов'язані з вірогідністю рівня
втрат, що перебільшують значення очікувано�
го прибутку" [1, с. 343].

Досліджуючи причини виникнення ризику
у виробничій сфері, Н. Хлістунова фінансовий
ризик підприємницької діяльності трактує як
"неналежне виконання партерами договорів
через їх неплатоспроможність" [11, с. 63].

Фінансовий ризик є додатковим ризиком,
що поширюється на акціонерів як результат
рішення підприємства використовувати пози�
ковий капітал. Кількісне оцінювання ризику та
факторів, що його зумовлюють, здійснюється
на підставі аналізу чутливості прибутку. Вплив
залучення позикового капіталу на рівень рен�
табельності власних вкладень акціонерного
товариства називається фінансовим леверид�
жом (від англ. "lever" — ричаг, "leverage" — під�
йомна сила). Даний термін запозичений в аме�
риканців і широко використовується вітчизня�
ними фінансовими аналітиками. У системі кор�
поративних фінансів "леверидж" — це викори�
стання постійних операційних та постійних
фінансових витрат у намаганнях збільшити
прибутковість підприємства. Фінансовий леве�
ридж (Financial Leverage) виникає у випадку
використання акціонерним товариством пози�
кових засобів фінансування, плата за які по�
стійна, тобто фінансовий леверидж має місце,
коли підприємство залучає позиковий капітал.

Диференціал фінансового левериджу є го�
ловною умовою, що формує позитивний ефект
фінансового левериджу. Цей ефект виявляєть�
ся тільки в тому випадку, якщо рівень прибут�
ку, що утворюється активами акціонерного то�
вариства, перевищує середній розмір відсотка
за кредит, який використовується, тобто якщо
диференціал фінансового левериджу є пози�
тивною величиною. Чим вище позитивне зна�
чення диференціала фінансового левериджу,
тим вищим при інших рівних умовах буде його
ефект. При негативному значенні диференціа�
ла фінансового левериджу використання ак�
ціонерним товариством позикового капіталу
дає негативний ефект [4, с. 119—123].

Розрахунки фінансового важеля дають
можливість:
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1. Визначити безпечні обсяги позикових
коштів.

2. Розрахувати допустимі умови кредиту�
вання.

3. Спростити податковий тягар підприєм�
ства.

4. Прослідкувати доцільність придбання
акцій певного підприємства [6, с. 58—60].

Порівняємо значення ефекту фінансового
левериджу в 2012 і 2013 рр. (табл. 1).

Порівняння значення ефекту фінансового
левериджу в 2012 і 2013 рр. має можливість
стверджувати, що єдиною акціонерною компа�
нією, яка збільшила ефект від фінансового ле�
вериджу була ПАТ "Індустріальна молочна
компанія", позитивна зміна відбулася за раху�
нок підвищення коефіцієнту фінансового леве�
риджу, тобто темп приросту залученого капі�
талу був вищим, ніж темп приросту власного
капіталу. Ефект фінансового левериджу в ПАТ
"Миронівський хлібопродукт" зріс на 229% за
рахунок підвищення коефіцієнту фінансового
левериджу, а також зменшення рентабельності
поряд зі збільшенням середньої ставки відсот�
ка за позиковим капіталом призвела до падін�
ня ефекту на 253%, позитивна зміна середньої
ставки оподаткування призвела в цілому до па�
діння аналізованого показника на 4,3%.

Плече фінансового важелю "ТОВ "Кернел
Груп" не змінилося, тому не мало ніякого впли�

ву на ефект фінансового левериджу, натомість
зменшення деференціалу фінансового важелю
та податкового коректора призвело до падін�
ня даного показника майже на 5%. Значне змен�
шення плеча фінансового важелю агрохолдин�
гу "Мрія" поряд із зростанням показника де�
ференціалу фінансового важелю та податково�
го коректора призвело до зменшення ефекту
фінансового левериджу на 4,7%. В ТОВ "Астар�
та — Київ" скоротились всі складові, які впли�
вають на ефект фінансового левериджу, що
призвело до загального зменшення цього ефек�
ту майже на 3%, але порівняно з іншими ком�
паніями абсолютне відхилення на порядок
нижче.

Базуючись на фактичних даних групи аграр�
них акціонерних товариств, спрогнозуємо не�
обхідні показники акціонерних товариств за
умови частки залученого капіталу 30%, 40%,
50%, 60% і 70% та визначимо таку частку залу�
чених коштів, за якої досягається максималь�
на ефективність фінансового левериджу (табл.
2).

Аналіз даних таблиці 2 свідчить, що зі всіх
варіантів фінансування максимально можли�
вий ефект досягається в ПАТ "Миронівський
хлібопродукт" (12,8%) при частці залученого
капіталу 63% проти фактичних 52%. Найбільш
повно можливості фінансового левериджу ви�
користовують ПАТ "Індустріальна молочна

Акціонерне 
товариство 

Роки Абсолютне 
відхилення 
2013 р. до 
2012 р., % 

Зміна відбулася за рахунок 

2012 2013 
Плеча 

фінансового 
важелю 

Диференціалу 
фінансового 
важелю 

Податкового 
коректора 

«Кернел Груп» 5,29 0,40 -4,89 0,00 -4,15 -0,74 
«Миронівський 
хлібопродукт» 

11,02 6,77 -4,25 2228,85 -252,55 19,49 

«Мрія» 7,30 2,65 -4,65 -9,36 4,10 0,61 
«Астарта–Київ» 3,71 0,78 -2,93 -1,07 -0,91 -0,95 
«Індустріальна 
молочна 
компанія» 

4,82 5,77 0,95 0,95 0,02 0,02 

Таблиця 1. Динаміка показника ефекту фінансового левериджу акціонерних товариств, %

Складено та розраховано автором.

Акціонерне 
товариство 

Частка залученого капіталу, % Оптимальна структура 

20 30 40 50 60 70 
Частка 

залученого 
капіталу, % 

Ефект 
фінансового 
левериджу, % 

Кернел Трейд 2,55 3,89 5,05 5,48 3,48 -6,85 48 5,5 
Миронівський 
хлібопродукт 

3,46 5,60 8,01 10,57 12,60 11,14 63 12,80 

Мрія 3,36 5,19 6,88 7,84 6,16 -4,93 51 7,84 
Астарта - 
Київ 

1,91 2,86 3,59 3,59 1,33 -8,44 45 3,74 

Індустріальна 
молочна 
компанія 

2,12 3,26 4,31 4,87 3,70 -3,58 50 4,87 

Таблиця 2. Прогноз ефекту фінансового левериджу в залежності
від частки залученого капіталу акціонерних товариств

Складено та розраховано автором.
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компанія" та ТОВ "Астарта — Київ". При оп�
тимальній структурі капіталу досягається мак�
симальне значення рентабельності власного
капіталу, максимальне значення чистого при�
бутку та найбільший показник ефекту фінан�
сового важеля — 4,82%. Отже, акціонерні то�
вариства обирають правильну стратегію спів�
відношення між власним і залученим капіталом,
адже оптимальна структура чотирьох з п'яти
акціонерних товариств мало відрізняється від
фактичної. Щодо ПАТ "Миронівський хлібо�
продукт", то стратегія компанії обумовлена ба�
жанням мінімізувати ризики і стабільність.

Як бачимо, фінансові важелі можна вико�
ристовувати, щоб зробити продуктивність ак�
ціонерного товариства значно вищою, ніж та,
що може бути досягнута спираючись на фінан�
сування за рахунок власних коштів. Таким чи�
ном, рентабельність власного капіталу значною
мірою залежить від умілого маневрування ве�
личиною ефекту фінансового важеля. До пев�
ного моменту підвищити ефект фінансового
важеля можна екстенсивно за рахунок збіль�
шення його плеча. Але при цьому потрібно вра�
ховувати такі правила фінансового менеджмен�
ту:

1. Не можна надмірно збільшувати частку
позикових коштів у структурі капіталу, оскіль�
ки при цьому значно підвищується ризик втра�
ти фінансової стійкості, і будь�які затримки у
виробничому процесі або несприятливі зміни
ринкової кон'юнктури можуть призвести до
значного від'ємного значення ефекту фінансо�
вого важеля.

2. Регулювати величину плеча важеля мож�
на лише залежно від значення диференціала.
Більші можливості для нарощення позикового
капіталу мають ті акціонерні товариства, у яких
значний запас диференціала. Але при цьому
потрібно пам'ятати, що зміна плеча фінансово�
го важеля в свою чергу впливає і на величину
диференціала. Чим більше плече, тим дорожче
будуть коштувати для акціонерного товариства
позикові фінансові ресурси за рахунок вклю�
чення до їх вартості премії за ризик.

3. Акціонерні товариства завжди повинні
залишати певний резерв позикової місткості,
щоб у разі необхідності мати змогу покрити
потребу у фінансових ресурсах за рахунок но�
вого кредиту і при цьому не змінити знак ди�
ференціала з "+" на "�".

Варто зазначити, що показник фінансово�
го левериджу аграрних підприємств України
значно нижчий, ніж в середньому по країнах
Європейського Союзу та в Сполучених Штатах
Америки. За останнє десятиріччя акціонерні

товариства галузі демонструють високі темпи
зростання, що значно перевищують темпи зро�
стання нерозподіленого прибутку і надходжен�
ня власного каптілау із зовнішніх джерел, тому
зростання частки боргового капіталу досягло
загрозливого рівня.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Підсумовуючи слід відмітити, що існує

фінансовий важіль, за допомогою якого керів�
ник і менеджер можуть впливати на діяльність
акціонерного товариства. Фінансові важелі
управління та фінансові коефіцієнти тісно по�
в'язані між собою. Фінансовий леверидж ха�
рактеризує пасив балансу, відображаючи про�
блеми структури капіталу. Фінансовий леве�
ридж виникає у разі використання акціонерним
товариством позикових засобів фінансування,
плата за які постійна, тобто фінансовий леве�
ридж має місце, коли суб'єкт господарювання
залучає позиковий капітал.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інформатизація та інтелектуалізація сучас�

ного суспільства привели до переосмислення
ролі людини в функціонуванні економічних си�
стем, доповнення класичних елементів їх по�
тенціалу соціальними складовими, тобто таки�
ми, що відображають цінність людини як кри�
тичного ресурсу та головної конкурентної пе�
реваги економіки. Незважаючи на існування
принципових відмінностей між окремими галу�
зями економіки, можна стверджувати, що в
узагальненому вигляді їх ефективність зале�
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Стаття присвячена науково9практичній проблемі інтеграції сільських жінок до процесу формування соціально9
економічного потенціалу сільського господарства. Встановлено, що, незважаючи на зростання рівня економічної
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екологічного середовища, сповільнює динаміку сільського розвитку. Обгрунтовано, що формування сприятливих
соціальних та економічних умов для розвитку сільського господарства об'єктивно потребує розробки механізмів
гендерного інтегрування в рамках аграрної політики та політики сільського розвитку, функціонування органів місце9
вого самоврядування та сільських громад.

The article is devoted to the theoretical and practical problem of integration of rural women to the process of forming
of agriculture's social and economic potential. It is established, that despite increasing of women's economic activity
and education on rural areas, agriculture uses more men's labor force. It is revealed, that gender inequality in agriculture
causes technological backwardness of women and affects on the efficiency of production and state of environment slows
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жить від соціально�економічного потенціалу,
тобто сукупності соціальних та економічних
чинників, мотивів та форм підвищення ефектив�
ності використання продуктивних сил.

Соціально�економічний потенціал сільсько�
го господарства як однієї з найбільш економі�
чно та соціально значимих для економіки краї�
ни галузі являється поліелементною інтегрова�
ною системою, одним з чинників формування
якої виступають сільські жінки, що одночасно
виступають носієм необхідного людського ка�
піталу та споживачем продукту сільськогоспо�
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дарського виробництва. Водночас активні су�
спільно�економічні зміни, які відбуваються у
сільській економіці та способі життя на сіль�
ських територіях, призвели до зміни концепту�
ального сприйняття позиції жінок у функціо�
нуванні місцевих громад та домогосподарств,
що обумовлює необхідність оцінки їх ролі у
формуванні соціально�економічних перспек�
тив розвитку сільських територій в цілому та
сільського господарства зокрема.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Науково�теоретична та прикладна пробле�

ма формування соціально�економічного потен�
ціалу сільського господарства знайшла своє
відображення в численних дослідженнях віт�
чизняних (С. Біла, О. Бородіна, О. Вишневська,
В. Головань, І. Костирко, Л. Курило, Ю. Лупен�
ко, О. Мазуренко, В. Месель�Веселяк, П. Музи�
ка, О. Прокопа, О. Шпикуляк та інші) і зару�
біжних (Дж. Антел, В. Вантріз, М. Джонсон,
М. Капальбо, Е. Мегалхаез, Д. Нільсен, А. Нін�
Пратт, Д. Рені, Дж. Чемберлін та інші) еко�
номістів�аграрників. Особливості участі сіль�
ських жінок у сільському господарстві обгрун�
товувалися в дослідженнях таких науковців, як
Дж. Анкер, С. Бовуар, І. Зозуля�Бахір, М. Кім�
мел, В. Куценко, В. Липчук, К. Якуба, Х. Харт�
ман. Попри грунтовність та багатоплановість
існуючих досліджень, зростання економічної
активності сільських жінок в умовах об'єктив�
ного скорочення можливостей для формальної
сільськогосподарської зайнятості потребують
обгрунтування стратегічних напрямів підви�
щення їх участі у сталому розвитку сільського
господарства. Зазначене свідчить про акту�
альність даного дослідження, метою якого виз�
начено оцінювання ролі сільських жінок у фор�
муванні соціально�економічного потенціалу
сільського господарства та обгрунтування на�
прямів щодо її активізації на засадах гендер�
ної рівності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах еволюційного розвитку економі�

чних відносин у сфері сільськогосподарського
виробництва, що супроводжується принципо�
вими змінами виробничих систем та технологій,
підходів та організації та управління виробниц�
твом, посиленням уваги до можливостей ство�
рення доданої вартості та удосконалення хар�
чових ланцюгів, участь жінок у сільському гос�
подарстві тісно корелюється з рівнем соціаль�
но�економічного розвитку країни. Зокрема у

сільськогосподарському виробництві країн, що
розвиваються (особливо в тих із них, де
сільське господарство складає близько 30 % у
структурі валового внутрішнього продукту, а
також в країнах, де, в середньому, 70 % бідно�
го населення живе і працює в сільській місце�
вості), жінки становлять значну частку робо�
чої сили, що виробляє переважну більшість
обсягів агропродовольчої продукції. В країнах,
що розвиваються, жінки в середньому станов�
лять 43 % від загальної кількості занятих. Про�
те ця цифра суттєво коливається за регіонами:
від 20% в країнах Латинської Америки до 50 %
— в регіонах Азії та Африки, але лише в окре�
мих з них вона перевищує 60% [4, с. 19].

На відміну від країн, що розвиваються, в
країнах ЄС та Північної Америки значимість
жінок у формуванні соціально�економічного
потенціалу сільського господарства, зокрема,
його трудової складової, зазнала протягом ос�
танніх десятиліть суттєвих змін внаслідок по�
ступової диверсифікації сільської економіки,
становлення сфери послуг у сільській місце�
вості та зменшення потреби у людській праці в
сільськогосподарському виробництві в резуль�
таті розвитку та поширення сучасних техноло�
гічних підходів в його організації та веденні.
Так, у країнах�членах Європейського Союзу
частка жінок серед зайнятих у сільському гос�
подарстві суттєво різниться: від 20,4 % на
Мальті, до 50,4 % та 51,4 % у Латвії та Литві
відповідно1. В США сільське господарство зай�
має лише 1 % у загальній структурі зайнятості
сільських жінок, поступаючись промисловості
(7%) та сфері послуг (92%)2. Зважаючи на це,
політика розвинених країн світу відносно жіно�
чої сільськогосподарської зайнятості розши�
рює свої горизонти та розповсюджується на
програми підтримки і навчань, сконцентрова�
них на розвитку альтернативних видів еконо�
мічної діяльності для сільських жінок (пере�
робка та прямі продажі агропродовольчої про�
дукції, сільський туризм тощо) [2, с. 75].

Водночас тенденції до фемінізації сільсько�
го господарства, що мають місце і промислово
розвинених країнах (наприклад, Іспанія, Фран�
ція), і в країнах, що розвиваються, мають ду�
альну оцінку. З однієї сторони, консолідація
великих, експортно орієнтованих сільськогос�
подарських підприємств сприяє зростанню
кількості жінок�робітниць, зокрема, і мігрантів,
через потребу у дешевій робочій силі (особли�
во, у квітникарстві та садівництві). В країнах,
що розвиваються, збільшення кількості жінок

_______________________________
1 За інформацією бази даних Farm Structure Survey http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database.
2 За інформацією бази даних Світового Банку (режим доступу:  http://data.worldbank.org/indicator).
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серед зайнятих у сільськогоспо�
дарських підприємствах пов'я�
зується із зубожінням дрібних
фермерських господарств, внас�
лідок чого спостерігається відтік
чоловічих трудових ресурсів до
міст, де в умовах обмеженості ос�
вітнього потенціалу та доступу
жінок до несільськогосподарсь�
кої зайнятості, вони мають мож�
ливості для більш високооплачу�
ваної зайнятості.

В Україні сільське господар�
ство також значною мірою зале�
жить від участі сільських жінок,
які утворюють кількісно перева�
жаючу частину сільського насе�
лення та становлять 34,9 % серед�
ньооблікового персоналу сільсь�
когосподарських підприємств [6,
с. 54]. Поряд з цим, завдяки від�
носно вищим показникам зайнятості серед чо�
ловіків, рівень економічної активності сільсь�
ких жінок поступається, а їх частка в структурі
економічно активного сільського населення
протягом 2005—2012 рр. поступово знижува�
лася та досягла 47 % (рис. 1).

Причинами даного явища виступають як
демографічні процеси, завдяки яким кількість
економічно активних жінок на селі протягом
2005—2012 рр. скоротилася на 3,6 %, так і
відсутність збалансованості попиту та пропо�
зиції на сільському ринку праці, внаслідок
чого представниці жіночої статі змушено або
добровільно обирають статус домогосподар�
ки і зберігають матеріальну залежність від чо�
ловіків, збільшуючи тим самим кількість еко�
номічно неактивного населення. Окрім участі
в економічних процесах, що відбуваються на
сільських територіях, зокрема, у сільськогос�
подарському виробництві, значимість сіль�
ських жінок для його розвитку залежить від
їх освітнього потенціалу, тобто узагальнено�
го визначення реальних можливостей розвит�
ку, які надані освітою.

Гендерний аналіз структури сільського на�
селення за рівнем вищої та середньої освіти
(рис. 2), по�перше, засвідчує загальне зростан�
ня освітнього рівня селян протягом 2005—
2012 рр., та, по�друге, вказує на освітні пере�
ваги чоловіків над жінками. Попри це, освітній
потенціал сільських жінок також є доволі ви�
соким та перебував у 2012 р. за своїм значен�
ням на рівні 0,883, що лише на 0,011 менше, від
його загальнонаціонального рівня серед пред�
ставниць жіночої статі.

Важливість освіти сільських жінок у кон�
тексті формування соціально�економічного
потенціалу сільського господарства пояс�
нюється також і тим, що її рівень визначає
можливості щодо професійного розвитку. Ос�
танній, в свою чергу, впливає на інтенсивність
просування новітніх технологій, які, як фак�
тор виробництва, стають все більш значими�

Джерело: розраховано за даними Інформаційного банку даних "Cтатистика
населення України" http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp)
та [5].

Рис. 1. Частка жінок в загальній структурі та в структурі
економічно активного сільського населення, %

Рис. 2. Рівень середньої та вищої освіти
сільського населення України у 2005—2012 рр.

в розрізі статей

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики
України.
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ми для розвитку сільського господарства та
економіки в цілому. Аналогічні позиції в своїх
працях висвітлює і німецький вчений О. Діджі,
який особливо наголошує на важливості дос�
тупу жінок�фермерів до новітніх технологій
[1, с. 185—186]. Розвиваючи зазначені ідеї на
прикладі галузі сільського господарства мож�
на стверджувати, що розширення можливос�
тей жінок у сфері використання інноваційних
технологій позитивно впливає не лише на
економічну ефективність сільського господар�
ства, а й на природне середовище в цілому
(рис. 3).

Крім того, як стверджує американська до�
слідниця А. Кісумбінг на основі порівняння "вхо�
дів" та "виходів" у сільськогосподарській діяль�
ності фермерів обох статей за допомогою мето�

дології виробничої функції
Коба�Дугласа (рис. 4), нижча
технічна ефективність жінок�
фермерів, порівняно з ферме�
рами�чоловіками, яка виникає
через відмінності у їх людсько�
му та фізичному капіталі, при�
зводить до існування гендерної
нерівності у сільському госпо�
дарстві [3, с. 1580—1581]. З ог�
ляду на це можна стверджува�
ти про необхідність вирівню�
вання та загальне підвищення
рівня освіти чоловіків та жінок,
що сприятиме зростанню об�
сягів та технічної і економічної
ефективності сільськогоспо�
дарського виробництва.

Разом з тим, необхідно відмітити, що існу�
вання явища гендерної нерівності у сільському
господарстві є причиною, а не наслідком тех�
нологічного відставання жінок. Іншими про�
явами цієї проблеми виступають нерівноцінні
можливості доступу чоловіків та жінок до рин�
ку праці, управління економічними ресурсами,
участі у політичних процесах, що відбувають�
ся на рівні сільської громади. Все це свідчить
про недостатній характер заходів, які викори�
стовуються для нівелювання розриву між пред�
ставниками окремих статей в різних сферах
життєдіяльності на сільських територіях, та не�
обхідність їх розширення (рис. 5).

Зокрема мова йде про необхідність лікві�
дації явної та прихованої дискримінації сіль�
ських жінок відповідно до норм національного

Рис. 3. Вплив розширення технологічних можливостей жінокF
фермерів на навколишнє середовище

Джерело: власні дослідження.

Рис. 4. Технічна ефективність фермерів за статтю

Джерело: адаптовано на основі [3, с. 1581].
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законодавства на практиці;
підвищення ефективності та
прискорення адаптації сіль�
ських інститутів до змінних
умов сільського економічного
і соціального простору з ура�
хуванням гендерного чинника;
активне впровадження часоз�
берігаючих технологій веден�
ня домашнього господарства з
метою вивільнення жінок для
оплачуваної зайнятості; наро�
щування людського капіталу
сільського населення з орієн�
тацією на безперервність на�
вчання; розробка та реалізація
гендерно�чутливих програм
розвитку сільського господар�
ства та сільських територій
тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведені дослідження дозволяють зроби�
ти висновок, що гендер як соціально сконструй�
ована система відносин між чоловіками і жінка�
ми в сучасних умовах є організуючим елемен�
том та визначальним чинником процесу рест�
руктуризації сільського господарства. Поточні
тенденції до лібералізації аграрних ринків та
зміни у технологіях сільськогосподарських
робіт, що відбуваються на фоні наростання еко�
логічних проблем та орієнтації на сталий роз�
виток, обумовлюють перегляд взаємозв'язку
між відносинами чоловіків і жінок та розвит�
ком. Це пояснюється тим, що жінки не лише
продовжують відігравати головну роль у ве�
денні особистого селянського господарства, а
й становлять вагому частку найманих праців�
ників у сільському господарстві, активно інтег�
руються в процеси сільськогосподарської ко�
операції, агробізнесу та сільського лідерства.
Відтак, формування соціальних та економічних
можливостей для розвитку сільського госпо�
дарства об'єктивно потребує розробки ме�
ханізмів гендерного інтегрування в рамках аг�
рарної політики та політики сільського розвит�
ку, функціонування органів місцевого самовря�
дування та сільських громад, що утворює поле
для подальших досліджень у започаткованому
напрямі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливість сучасного періоду визначає

актуальність проблеми створення ефективно�
го механізму інноваційного процесу на під�
приємствах. Вихід підприємств з кризового ста�
ну може бути здійснений тільки завдяки освоє�
нню нової продукції яка відповідає вимогам
ринку, на основі розвитку інноваційної діяль�
ності.

Організаційно управлінські інновації ві�
діграють важливу роль при формуванні нових
інтеграційних підприємств, створенні інформа�
ційно�консультаційних систем. Особливу роль
відіграють соціально�екологічні інновації —
нововведення в соціальних відношеннях в ре�
гулюванні виробництва і ринку, в розвитку
соціальної інфраструктури сільських територій
а також нових методів рішення екологічних
проблем та охорони навколишнього середови�
ща.
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PROBLEMS OF ACTIVATION OF SOCIAL PROCESSES IN THE AGRI�FOOD SECTOR
ON THE BASIS ON INNOVATION

У статті виділено ключові проблеми активізації соціальних процесів підприємств агропродовольчої сфери у розрізі
соціальної та економічної складових інноваційної діяльності. Проаналізовано обсяги та напрями бюджетного фінан9
сування інноваційно9технологічної модернізації процесу виробництва, що спрямована на підвищення якості вироб9
леної продукції.

The article allotted key issues intensify social processes in agri9business sphere in terms of social and economic
components of innovation. Analyzed the amount and direction of budget financing of innovation and technological
modernization of the production process which direct to improve product quality.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційні технології, інноваційні про8
екти, інноваційні інвестиції, агропродовольчі підприємства.
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Інноваційний процес на підприємствах аг�
ропродовольчої сфери проявляється у вдоско�
наленні соціальної та екологічної складових.
Розвиток соціальної складової на основі інно�
вацій пов'язаний із забезпеченням умов та охо�
рони праці, техніки безпеки, соціальних еле�
ментів виробничої та соціальної інфраструкту�
ри. Розвиток екологічної складової на основі
інновацій пов'язаний із вдосконаленням приро�
доохоронних і природовідновлюваних ресур�
сів, підвищенням кваліфікації відповідних пра�
цівників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем інновацій та інно�
ваційного розвитку підприємств займалося чи�
мало вчених�економістів таких, як В.Г. Андрій�
чук, А.П. Гайдуцький, І.Ю. Гришова, О.І. Дацій,
Л.В. Дейнеко, М.В. Зубець, М.І. Кісіль, М.Ю. Ко�
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денська, І.О. Крюкова, М.Х. Корецький, М.Ф. Кро�
пивко, М.І. Крупка, М.Й. Малік, М.А. Садиков,
О.Г. Чирва, А.В. Чупіс, В.В. Юрчишин, О.М. Ше�
стопаль, Г.М. Підлісецький. Незважаючи на
наявність значної кількості робіт у даному на�
прямі, саме питання активізації інноваційного
розвитку підприємств агропродовольчої сфе�
ри залишаються не вирішеними.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити проблеми активі�

зації соціальних процесів через запроваджен�
ня різних форм інноваційно�технологічної мо�
дернізації підприємств агропродовольчої сфе�
ри з метою підвищення конкурентоспромож�
ності їх виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Програми розвитку бізнесу часто входять

у протиріччя з захистом навколишнього сере�
довища. В дійсності поняття екологічної відпо�
відальності і підприємницької діяльності дуже
подібні. Вони відкидають збитки і марнотрат�
ство, використовують поняття відповідального
розпорядження і інвестицій в активи для отри�
мання прибутку в довгостроковій перспективі.

Тому існують і можливості для впровадження
інновацій за умови, щоб захист навколишньо�
го середовища і прибутковий бізнес були не
тільки сумісні, але і досяжні одночасно.  Отже,
інновації дозволяють не тільки знизити гостро�
ту цієї проблеми, але й об'єднати зусилля для
вирішення обох задач одночасно.

Гострота екологічних проблем доводить,
що налагодження інноваційної взаємодії і роз�
витку, пов'язані з розробкою екологічних інно�
вацій, отримають не тільки соціальний ефект,
але й конкурентну перевагу. Важливо і те, що
впроваджуючи екологічні інноваційні продук�
ти, підприємства покращують свій імідж серед
окремих споживачів та суспільства в цілому, а
також залучають соціально відповідальних
інвесторів. Інновації в технології і бізнесі бу�
дуть або успішними, або невдалими в залеж�
ності від того чи будуть вони підтримані со�
ціальними інноваціями.

Сучасні інновації являються не тільки фак�
тором економічного розвитку, але й каталіза�
торами соціальних змін особистості та суспіль�
ства. Як результат аналізу, слід відмітити ство�
рення різних форм використання інновацій, які
безпосередньо впливають на суспільні відноси�

Рис. 1. Комплексний аналіз впливу інноваційних проектів в агропродовольчій сфері на рівень
соціального розвитку

Джерело: розробка автора.
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ни. Корисні якості інновацій реалізуються че�
рез систему цих відносин і здійснюється їх соц�
іальна дія. Швидкість проходження інновацій
по циклу "наука�виробництво�ринок" визна�
чається не тільки рівнем економічного розвит�
ку, але й рівнем соціальної відповідальності.
Використання соціально�культурних ресурсів
інноваційної діяльності суспільства (ідеологія,
мораль, етнічна, політична та інші сфери) і яка
відображається в культурних традиціях, нор�
мах поведінки цінностях суб'єктів інноваційно�
го процесу, визначає якісну різницю в органі�
зації інноваційної діяльності в різних напрямах
економічної діяльності.

Комплексний аналіз впливу інноваційних
проектів в агропродовольчій сфери на рівень
соціального розвитку суспільства дозволяє оц�
інити безпосередній і опосередкований вплив
інноваційних програм і проектів соціальної на�
правленості на підприємства агропродовольчій
сфери (рис. 1).

З'ясовано, що за період з 2009 р. по 2013 р.
включно динаміка суми видатків державного
бюджету на агропромислове виробництво, як
складової загального фінансування, мала тен�
денцію до збільшення, але при цьому не досяг�
ла 10% загальних видатків державного бюдже�
ту, визначених законодавством. Проте напря�
ми розподілу видатків державного бюджету
залишаються непередбачуваними.

За результатами досліджень з'ясовано, що
у середньому за 2009—2013 рр. 57,4% видатків
державного бюджету припадало на фінансу�
вання управління галузі АПК; 27,8% на соціаль�
ну сферу; тоді як на наукові дослідження було
спрямовано лише 1,9%.

Встановлено, що при розподілі коштів на
наукові дослідження для підприємств АПК не
враховувалися особливості та науково�обгрун�
товано спеціалізацію за природно�економіч�
ними зонами.

Із аналізу зонального розподілу коштів для
вищезазначених цілей, у середньому за 2009—
2013 рр. найбільша частка видатків на наукові
дослідження припадала на Центральний еконо�
мічний район �21, 2%, Причорноморський —
16,9, Поліський — 14,6 та Карпатський — 13,1%,
у той час як для Подільського, Східного, При�
дніпровського та Донецького було виділено
лише відповідно по районах: 10,0%, 8,8%, 9,8%,
5,6% загальної суми фінансування по Україні.

Зафіксовано, що у 2013 році в структурі
фінансування наукових досліджень у галузі
АПК з державного бюджету найбільший
відсоток займали: дослідження і експеримен�
тальні розробки в системі агропромислового
комплексу — 55,6 %; прикладні розробки На�
ціонального університету біоресурсів і приро�
докористування України у сфері сільськогос�
подарських наук — 15,8%; прикладні наукові
та науково�технічні розробки, виконання
робіт за державними цільовими програмами і
державними замовленнями у сфері розвитку
агропромислового комплексу, фінансова
підтримка підготовки наукових кадрів — 12, 0
%. Поряд із цим виявлено, що зменшення
фінансування наукових досліджень у 2013 році
супроводжувалося зростанням податкових
надходжень до зведеного бюджету від аграр�
ного сфери на 7,8 млрд грн., а у 2013 році ос�
танні перевищили фінансову підтримку галузі,
що досліджується (рис. 2). Наведене свідчить

Рис. 2. Динаміка податкових надходжень до бюджету від аграрних підприємств
та структура фінансування наукових досліджень у галузі АПК

Примітка: І — дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу; II — прикладні розробки
Національного університету біоресурсів і природокористування України у сфері сільськогосподарських наук; III — прикладні
наукові та науково�технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державними замовленнями у сфері
розвитку агропромислового комплексу; IV — фінансування наукових досліджень у галузі АПК з державного бюджету, всього; V
— податкових надходжень до бюджету від аграрних підприємств.
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про необ'єктивне ставлення до інноваційної
діяльності. Під час діагностики процесу орган�
ізації та управління інноваційною діяльністю
аграрних підприємств було використано мар�
кетингове дослідження: проведено соціологі�
чне опитування аграрних підприємств, що
здійснюють впровадження інноваційних роз�
робок; експертне опитування управлінського
персоналу.

За результатами проведеного анкетування
досліджуваних агроформувань було доведено,
що підприємства аграрного бізнесу недостат�
ньо опікуються проблемами інноваційного роз�
витку. Так, 85 % агроформувань — респонден�
тів ніяким чином не проводять аналіз іннова�
ційної діяльності, 78 % враховують дані щодо
негативних проявів у своїй діяльності при не�
застосуванні інноваційних розробок, а 19 % ви�
користовують частково певні орієнтири для оц�
інки інноваційного потенціалу при розподілі
бюджетних коштів. Загальні цілі підприємств,
що займаються інноваційною діяльністю є
рівноцінними, але їх спеціалізація визначає
зміст оперативних цілей підприємства та про�
цес їх функціонування недостатньо використо�

вується інноваційний потенціал досліджуваних
підприємств.

У цілому, слід вказати на досить низьку ак�
тивність у здійсненні інноваційних інвестицій
як держави, так і приватного сектору, відста�
вання України за більшістю показників від роз�
винених країн, невідповідність основних про�
порцій фінансування (співвідношення приклад�
них і фундаментальних досліджень, державно�
го й приватного фінансування) світовим нор�
мам.

Харчова промисловість України функціо�
нує в умовах існування стійкого внутрішнього
та зовнішнього попиту на харчову продукцію,
швидкої окупності інвестицій та розвиненої
сировинної бази сільськогосподарської про�
дукції, що значно сприяє її розвитку. Водно�
час протягом останніх років посилюється
імпортозалежність ринку товарів харчової про�
мисловості, крім того, на її функціонування
впливає загострення конкуренції на світовому
продовольчому ринку, пов'язане зі зростанням
світової пропозиції продуктів харчування, про
що свідчить висхідна динаміка показників
індексу валового виробництва харчової про�

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 
Кількість інноваційно активних 343 309 336 352 384 
підприємств, од. / % до загальної 13,2 12,0 13,0 14,3 16,1 
кількості підприємств галузі  
Кількість підприємств, що впроваджували інновації, 
од. / % до загальної кількості 

290 11,2 261 10,2 284 10,9 296 12,0 313 13,1 

підприємств галузі  
Кількість підприємств, що реалізували 247 226 245 239 268 
інноваційну продукцію, од. / % до 9,5 8,8 9,4 9,7 11,2 
загальної кількості підприємств галуз  
Обсяги реалізованої інноваційної 4515.9 4536,3 4912,4 4660,9 5485,3 
продукції, млн грн. / % до загального 5,3 4.1 4,0 3.2 3,3 
обсягу реалізованої продукції галузі  
Обсяги реалізованої за межі України 471,6 811.5 880,6 1143,1 1475,6 
інноваційної продукції, млн. грн. / % до 10,4 17,9 17,9 24,5 26,9 
загального обсягу реалізованої  
інноваційної продукції галузі  

Таблиця 1. Динаміка інноваційної активності підприємств
харчової промисловості

Джерело: складено та розраховано за статистичними збірниками "Наукова та інноваційна діяльність в Україні" за
2009—2013 рр.

 2009 2010 2011 2012 2013 
Внутрішні НДР 24,9 25,9 2,4 3,4 23.0 
Зовнішні НДР 5,4 13,0 31,8 5,0 4,1 
Придбання машин, обладнання 
та програмного забезпечення 1504,0 1231,1 888,5 509,1 784,1 

Інші зовнішні знання 10,7 4,2 12,9 15,2 1,6 
Інші 184,3 100,0 79,4 76,2 120,2 
Всього 1729,3 1374,2 1015,0 608,9 933,0 

Таблиця 2. Обсяги витрат на інноваційну діяльність у харчовій промисловості України,
млн грн.

Джерело: складено та розраховано за статистичними збірниками "Наукова та інноваційна діяльність в Україні" за 2009—
2013 рр.
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дукції у світі, розрахованого FА . За таких умов
ключовим чинником підвищення ефективності
роботи галузі та посилення конкуренто�
спроможності харчової продукції на внутрі�
шньому та зовнішніх ринках є активізація
інноваційної діяльності підприємств, спрямо�
ваної на підвищення якості виробленої про�
дукції.

Інноваційна активність підприємств харчо�
вої промисловості України протягом 2009—
2013 рр. переважно демонструвала помірну
висхідну динаміку (табл.1). Частка інновацій�
но активних підприємств у галузі зросла з 13,2%
у 2009 р. до 16,1 % у 2013 р.

Незважаючи на загалом позитивну динамі�
ку, показники інноваційної активності у хар�
човій галузі України значно поступаються ана�
логічним показникам європейських країн. Се�
ред країн ЄС мінімальні показники інновацій�
ної активності підприємств харчової промис�
ловості мають Португалія (26 %) та Греція (29
%). Країни�лідери інноваційної активності у цій
галузі мають набагато вищі показники: Нідер�
ланди — 62 %, Австрія — 67 %, Німеччина — 69
%, Данія — 71 %, Ірландія — 74 %.

Ефективний розвиток галузі на сучасному
етапі можливий за умови зростання частки
підприємств, що впроваджують інновації, до
рівня 40—45 %. Нині частка підприємств, що
впроваджували інновації, є значно меншою —
у 2009 р. вона становила 5,9 %, у 2013 р. зросла
до 13,1 %. На фоні незначного зростання об�
сягів реалізованої інноваційної продукції га�
лузі продовжує скорочуватися її частка у
структурі реалізованої продукції харчової про�
мисловості — у 2013 р. вона скоротилася на 2,6
в. п. порівняно з 2009 р. і становила лише 3,3 %.
Натомість зростає експортна орієнтація вироб�
ництва інноваційної продукції, про що свідчить
тенденція до зростання частки інноваційної
продукції галузі, реалізованої за межі Украї�
ни. Так, у 2013 р. вона становила 26,9 % усієї
реалізованої інноваційної продукції галузі, а
обсяги реалізованої за межі України інновац�
ійної продукції зросли на 129,8 % порівняно з
2009 р. Це, серед іншого, пов'язано з низьким
попитом на продукцію з високою доданою вар�
тістю в Україні, спричиненим низькою купі�
вельною спроможністю українських спожи�
вачів.

Збільшення виробництва інноваційної про�
дукції галузі не призводить до насичення нею
внутрішнього ринку, потенціал розширення
якого вітчизняні фахівці оцінюють на рівні 80
млрд грн., а призводить до зростання її експор�
ту. Це посилює загрози, пов'язані з тим, що

потреби внутрішнього ринку задовольняти�
муться за рахунок нарощування імпорту в
Україну більш дешевої продукції глибокої пе�
реробки.

Аналіз показників витрат на інноваційну
діяльність у харчовій промисловості свідчить
про переважне спрямування підприємствами
коштів на технічне переоснащення виробницт�
ва — у 2009—2013 рр. частка коштів, витраче�
них на придбання машин, обладнання та про�
грамного забезпечення, у загальній структурі
витрат на інноваційну діяльність перевищува�
ла 80 % (табл. 2).

Повільна інноваційно�технологічна модер�
нізація підприємств харчової промисловості
України пов'язана з неефективною структурою
фінансування інноваційної діяльності у галузі,
у якій переважна частка припадає на власні
кошти підприємств (92,9 % у 2013 р.) Іншим важ�
ливим джерелом фінансування інноваційної
діяльності були кредитні кошти, проте їхня ча�
стка у структурі фінансування інноваційної
діяльності у харчовій промисловості протягом
2009—2013 рр. скоротилася з 20,0 % у 2009 р.
до 6,0 % у 2013 р. Незначними протягом дослі�
джуваного періоду були частки коштів вітчиз�
няних та іноземних інвесторів у структурі
фінансування інноваційної діяльності — якщо
у 2009 р. вони становили 0,8 % та 9,5 % відпові�
дно, то, починаючи з 2010 р., практично звели�
ся до нуля.

ВИСНОВКИ
Запровадження інноваційно�технологічної

модернізації вітчизняних підприємств агропро�
довольчої сфери головним чином потребує ви�
рішення проблем її фінансування. Провідна
роль при цьому, враховуючи досвід розвинених
країн, має належати державному інвестуванню
інноваційної діяльності агропідприємств. Залу�
чення як вітчизняних, так і зарубіжних інвес�
торів та створення лояльних програм кредиту�
вання інноваційних проектів забезпечить підви�
щення і якості і конкурентоспроможності про�
дукції агропродовольчої сфери.

Розглянуті нами питання, вимагають по�
дальшого вивчення і формування єдиного під�
ходу до активізації соціальних процесів в агро�
продовольчій сфері на засадах інноваційного
розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розвитку національної

економіки, підвищення рівня життя населення
постає одним із основних (ключових) завдань
країни. Важливим фактором впливу на цей про�
цес є доходи домогосподарств, адже вони ви�
ступають основною підвищення добробуту на�
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У статті розкрито питання формування доходів домогосподарств. Висвітлено сутність понять "домогосподар9
ство", "доходи домогосподарств". На основі опрацювання вітчизняної літератури, визначено, що основними джере9
лами формування доходів домогосподарств є: заробітна плата; доходи, отримані від власності на землю, капітал,
майно; грошові виплати населенню у вигляді трансфертних платежів. Встановлено основні фактори, що впливають
на формування доходів домогосподарств. Окреслено роль особистих підсобних господарств у формуванні доходів
домогосподарств. Представлено характеристику домогосподарств України та Львівської області. Проаналізовано
динаміку джерел формування доходів домогосподарств на основі офіційних статистичних даних. Показано вплив
доходів домогосподарств на рівень життя населення, завдяки розрахунку коефіцієнтів Лоренца та Джині.

The article deals with the issue of household incomes. It is highlighted the essence of the concepts of "household",
"household incomes". According to the study of national literature it is defined, that the main sources of household
incomes are: wages; income derived from ownership of land, capital assets; payments to households in the form of transfer
payments. It is defined main factors affecting on the formation of household incomes. It is outlined the role of private
farms in shaping household incomes. It is presented characteristics of household of Ukraine and Lviv region. It is analysed
dynamic sources of household incomes based on official statistics. It is shown the influence of household incomes on
living standards, through calculating the coefficient of Gini and Lorenz.
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селення, тобто задоволення різного роду мате�
ріальних та духовних цінностей. Особливо їхня
роль підвищується тоді, коли економіка країни
та її регіонів є нестабільною, що негативно по�
значається на порушенні стійкості рівноваги
основних параметрів економічної, соціальної та
фінансової систем.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У зарубіжній літературі теоретичні аспек�
ти формування та розподілу доходів розгляну�
то у працях Дж. Кейнса, А. Сміта, Д. Рікардо,
К. Маркса, Дж. Міля, Дж. Хікса, Дж. Б. Клар�
ка, Р. Беккера, Дж. К. Гелбрейта та інших ав�
торів. Водночас проблеми формування та роз�
поділу доходів домогосподарств в умовах еко�
номічної нестабільності знайшли свої відоб�
раження у працях таких вітчизняних вчених:
С. Навроцького [1], С. Мочерного [2], Т. Кізи�
ми [3], Я. Штокало [4], І. Благуна [5], Х. Щерби
[6], Є. Воробйова, В. Гейця, А. Колота, Е. Ліба�
нової та ін.

Поряд з тим, у процесі вивчення питань
формування доходів домогосподарств, ви�
никають нові  проблеми, що потребуєть
більш ретельного вивчення. Так, питання
впливу доходів домогосподарств на рівень
життя населення висвітлються фрагментар�
но, тому виникає необхідність у проведенні
більш системного та структурованого дос�
лідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою наукової статті є дослідження ос�

новних аспектів формування доходів домо�
господарств та визначення впливу цих до�
ходів на рівень життя населення.

Досягнення поставленої мети зумовило
необхідність вирішення таких завдань: вис�
вітлити сутність понять "домогосподар�
ство", "доходи домогосподарств"; розкрити
основні джерела формування доходів домо�
господарств; визначити головні фактори
впливу на формування доходів домогоспо�
дарств; проаналізувати основні показники,
завдяки яким проводиться характеристика
домогосподарств; представити динаміку
грошових доходів домогосподарств України
та Львівської області; показати вплив до�
ходів домогосподарств на рівень життя на�
селення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про сіль�
ськогосподарський перепис" [7], під домо�
господарством слід розуміти "сукупність
осіб, які спільно проживають в одному жит�
ловому приміщенні або його частині, забез�
печують себе всім необхідним для життєді�
яльності, ведуть спільне господарство, по�
вністю або частково об'єднують та витрача�
ють кошти. Ці особи можуть перебувати в

родинних стосунках або стосунках свояцт�
ва, не перебувати у будь�яких із цих сто�
сунків, або перебувати і в тих, і в інших сто�
сунках. Домогосподарство може складати�
ся з однієї особи" [7].

Здійснюючи економічну діяльність, домо�
господарства забезпечують собі належний
дохід, котрий є основою визначення рівня
життя населення як України загалом, так і
окремих її регіонів.

Існує два підходи до тлумачення сутності
доходів домогосподарств (Т. Кізима) [3, с.
142]: макроекономічний та мікроекономіч�
ний. З точки зору макроекономічного підхо�
ду, доходи домогосподарств — це "сукуп�
ність економічних відносин, за допомогою
яких знов створена в суспільстві вартість
розподіляється між власниками чинників ви�
робництва, а також здійснюється перероз�
поділ первинних доходів з метою оптимізації
кінцевого споживання благ і послуг у межах
суспільства", а з мікроекономічного — "су�
купність надходжень впродовж певного часу
зі всіх можливих джерел як у грошовій, так
і негрошовій формах, що збільшують акти�
ви домашнього господарства і можуть бути
спожиті ним без зменшення реальної вар�
тості його майна" [3, с. 142].

До основних видів доходів домогоспо�
дарств відносять [2, с. 240]:

— зарплату;
— доходи, отримані від власності на зем�

лю, капітал, майно (орендний платіж, рента,
дивіденди);

— грошові виплати населенню у вигляді
трансфертних платежів.

На думку проф. С. Навроцького [1, с. 48—
49], основними факторами формування до�
ходів домогосподарств є:

— кількість працівників працездатного
віку, котрі мають відповідний рівень знань,
освіти та кваліфікації;

— економічна та політична ситуація в
країні та відповідно ступінь її нестабіль�
ності;

— рівень інфляції в країні;
— кількість безробітних та ступінь безро�

біття в країні;
— кількість пенсіонерів, непрацюючих

осіб та кількість тих, що перебувають на ут�
риманні домогосподарств;

— обсяги заборгованостей по виплаті
зарплати та інші.

Вагому роль у формуванні доходів домо�
господарств відіграють особисті підсобні
господарства, адже,  коли настає період
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криз, ці господарства витупають основою
доходів різних класів населення. Збільшен�
ня частки даного джерела у загальній струк�
турі джерел доходів  дом огосподарств
свідчить про зменшення обсягів суспільно�
го виробництва, зростання кількості безро�
бітних та водночас скорочення кількості
працівників, зайнятих частково у процесів
виробництва. Ще однією причиною зростан�
ня частки доходів особистих підсобних гос�
подарств в загальному обсязі доходів є не�
досконало розвинений ринок та відповідно
його механізм [8, c. 22].

У табл. 1 представлено характеристику
домогосподарств, оскільки вона відіграє ви�

рішальну роль у формування доходів домо�
господарств (на прикладі України і Львів�
ської області).

За даними таблиці 1 видно, що протягом
2009—2013 рр. як в Украні, так і у Львівській
області присутній спадний тренд показника
середнього розміру домогосподарств. У 2013
р. порівняно з 2009 р. в Україні частка домо�
господарств, у складі яких перебуває одна
особа, скоротилася на 0,6%, чотири і більше
осіб — на 1,4%. Водночас зросла частка з
кількості двох осіб — на 0,5%, а з кількості
трьох — на 1,5%. У Львівській області спос�
терігається протилежна тенденція: частка
домогосподарств у склад однієї особи зрос�

Показники Україна Львівська область 
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013*

Середній розмір домогосподарства, осіб 2,60 2,59 2,59 2,58 2,58 3,04 3,03 3,02 3,02 3,01 
Розподіл домогосподарств за кількістю 
осіб у їх складі, %           

- одна особа 23,2 23,5 23,6 22,4 22,6 17,3 19,2 20,8 18,4 20,3 

- дві особи 28,6 28,3 28,0 29,9 29,1 22,2 22,9 21,6 23,9 23,2 

- три особи 25,2 25,4 25,6 25,0 26,7 25,0 20,6 19,8 20,8 18,8 

- чотири особи і більше 23,0 22,8 22,8 22,7 21,6 35,5 37,3 37,8 36,5 37,6 

Частка домогосподарств із дільми до 18 
років, % 37,8 37,8 37,9 37,9 37,9 45,2 45,2 45,5 45,5 45,6 

Частка домогосподарств без дітей, % 62,2 62,2 62,1 62,1 62,1 54,8 54,8 54,5 54,5 54,4 

Розподіл домогосподарств із дітьми за 
кількістю дітей у їх складі, %           

- одна дитина 72,1 73,5 74,9 75,7 75,2 64,1 62,5 65,5 67,6 66,9 

- дві дитини 24,2 23,5 22,6 21,5 22,5 28,6 33,8 31,3 29,2 31,2 

-три дитини і більше 3,7 3,0 2,5 2,8 2,3 7,3 3,7 3,2 3,2 1,9 

Таблиця 1. Характеристика домогосподарств
України та Львівської області

за 2009—2013 рр.

* Через відсутність даних, їх спрогнозовано логарифмічним методом.
Джерело: сформовано на підставі [9—10].

Таблиця 2. Динаміка формування
доходів домогосподарств України та Львівської області

за 2009—2013 рр., %

Показники Україна Львівська область 
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013* 

Грошові доходи: 88,5 90,1 89,9 91,6 91,4 89,1 89,3 89,3 92,1 93,0 

- оплата праці 47,9 47,9 49,3 50,9 50,8 51,9 50,2 52,6 55,1 55,9 

- доходи від підприємницької 
діяльності та самозайнятості 5,1 6,2 4,6 4,1 4,0 2,6 5,4 3,7 3,1 3,2 

- доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції 2,9 3,4 3,2 2,9 2,8 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 

- пенсії, стипендії, соціальні 
допомоги, надані готівкою 26,0 25,9 25,5 27,1 27,2 25,5 25,8 24,9 26,1 25,5 

- грошова допомога від родичів, 
інших осіб та інші грошові доходи 6,6 6,7 7,3 6,6 6,6 7,0 5,8 5,8 5,5 6,2 

* Через відсутність даних, їх спрогнозовано логарифмічним методом.
Джерело: сформовано на підставі [9—10].
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ла на 3,0%, двох — на 1,0, чотирьох осіб і
більше — на 2,1%, однак знизилася на 6,2%
частка домогосподарств із трьох осіб. Не�
значне збільшення частки домогосподарств
на 0,1% та 0,4% відбулося відповідно в Ук�
раїні та Львівській області, у складі яких пе�
ребувають діти віком до 18 років, тоді як на
0,1% та 0,4% скоротилася частка домогоспо�
дарств без дітей.

Основні джерела формування грошових
дох одів  д омого сп одар ств  У країни  та
Львівської області представлені в таблиці
2.

За аналізом таблиці 2, встановлено, що
грошові доходи домогосподарств у 2013 р.
проти 2009 р. зросли в Україні на 2,9%, а у
Львівській області — на 3,9%. Найбільші ча�
стки у структурі грошових доходів домо�
господарств займають оплата праці та
пенсії, стипендії, соціальні допомоги, на�
дані готівкою. Відповідно відсоток цих
видів доходів в Україні зріс на 2,9% та 1,2%
відповідно, а у Львівській області на 4,0%
— оплата праці, проте не змінилася частка
пенсій, стипендій, соціальних допомог, на�
даних готівкою. Водночас зміна частки
інших видів джерел доходів коливалася в
межах [�1,1; +0,6].

Здійснивши статистичну оцінку джерел
формування доходів домогосподарств у таб�
лиці 2, наступним етапом є розподіл цих до�
ходів.

Вивчення та аналізування рівня життя на�
селення здійснюється у певній послідовності
та відповідно за системою певних показ�
ників. Чільне місце у системі дослідження
рівня життя населення посідають доходи до�
могосподарств.

Важливий вплив на рівень життя населен�
ня має одна з найбільш важливих за обсягом
складова формування доходів домогоспо�
дарств — оплата праці. За даними держав�
ної статистики [9—10], вона становить по�
над половину обсягу зазначених доходів.
Збільшення рівня заробітної плати в країні
свідчить про підвищення рівня життя насе�
лення. Однак, як прийнято в нашій державі,
зростає заробітна плата — зростають ціни
на вироблені товари і послуги.

Дослідження впливу доходів домогоспо�
дарств на рівень життя населення ми буде�
мо проводити за допомогою розрахунку ко�
ефіцієнтів Лоренца та Джині.

На підставі аналізу літературних джерел
[5—6], нами було розраховано коефіцієнти
Лоренца та Джині. Ці коефіцієнти є показ�

никами концентрації доходів населення. Ба�
зою для розрахунку відповідних коефі�
цієнтів стали статистичні дані Державної
служби статистики України та Головного
управління статистики у Львівській області
про розподіл населення за рівнем середнь�
одушових еквівалентних загальних доходів
[9—10]. Так, розрахунок коефіцієнтів пока�
зав, що у 2013 р. в Україні коефіцієнт Ло�
ренца становив 42,1% проти 28,7% у 2009 р.
Його збільшення у 1,5 раза свідчить, що
доходи домогосподарств нерівномірно роз�
поділені між групами населення і тому
межа між відповідними групами населення
стосовно оцінки їх доходів є досить вели�
кою. Аналогічна ситуація спостерігається у
Львівській області: у 2012 р (статистичні
дані за 2013 р. відсутні) коефіцієнт Лорен�
ца дорівнював 52,0% та порівняно з 2009 р.
зріс на 10,2%. Розрахунок коефіцієнта
Джині демонструє рівень відхилення не�
рівномірності фактичного розподілу до�
ходів домогосподарств від лінії рівномірно�
го розподілу. В Україні за 2009 р. він стано�
вив 28,2%, а у 2013 р. — 45,3%. (в Львівській
області 49,8% та 60,8% відповідно). Зрос�
тання цього коефіцієнта вказує на досить
високий рівень відхилення фактичного роз�
поділу доходів домогосподарств від рівно�
мірного розподілу.

Незважаючи на позитивні зміни в струк�
турі доходів домогосподарств, що відбули�
ся протягом 2009 — 2013 рр., у цілому вона
продовжує відображати низький рівень жит�
тя населення. Це підтверджують розрахо�
вані вище коефіцієнти Лоренца та Джині.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На основі опрацювання літературних

джерел [1—8], визначено основні аспекти
формування доходів домогосподарств та
встановлено, що їх роль у розвитку націо�
нальної та регіональної економіки є надзви�
чайно великою. За аналізом офіційних ста�
тистичних даних [9—10], досліджено, що ча�
стка грошових доходів домогосподарств у
структурі сукупних ресурсів зростає, проте
за розрахунком коефіцієнтів Лоренца та
Джині, нинішній стан формування доходів
населення показує нерівномірність розпод�
ілу зазначених доходів між різними верства�
ми населення.

Перспективи подальших досліджень по�
лягають у більш ретельному огляді та аналізі
іншої складової бюджету домогосподарств
— категорії витрат.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування будь�якої економічної систе�

ми слід розглядати як процес взаємодії різних еле�
ментів, до яких відносяться агенти, суб'єкти та
інститути, діяльність яких потребує регулювання
та саморегулювання. Регулювання економіки є об�
'єктивним процесом, що забезпечує інтереси всіх
учасників: держави, контрагентів (підприємств) та
індивідів, та діє лише в результаті раціонального
поєднання ринкового саморегулювання та впли�
ву держави. Тому регулювання ринку олійних
культур має враховувати особливості функціону�
вання сільськогосподарських підприємств,
суб'єктів ринкової інфраструктури, держави та
зважати на забезпечення продовольчої безпеки
держави як пріоритетного завдання державної аг�
рарної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сутність механізму економічного регулюван�
ня значною мірою збігається із самим поняттям
господарського механізму як системи управління
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економікою з використанням економічних законів,
вирішення суперечностей суспільного способу ви�
робництва, реалізації власності, оптимального роз�
витку людини, формування її потреб, створення
системи стимулів і узгодження економічних інте�
ресів основних класів та соціальних груп [1, с. 220].
І з цією думкою також погоджуються Гусаров А.С.,
Субоцький Ю.В., Зотова Л.В. [2], Завадський Й.С.
[3], Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л. [4]
та ін. окреслюючи економічний механізм як основ�
ну складову частину господарського механізму, що
виникає в сфері виробництва, розподілу, обміну та
споживання, і по своїй сутності складається з ме�
тодів, економічних важелів та стимулів впливу на
економічні інтереси товаровиробників з метою їх
мотивації до високоефективної діяльності. Дослі�
джуючи генезис економічного механізму, Мазур
А.Г., Підвальна О.Г. та ін. вважають, що частина
господарського механізму доповнюючись еконо�
міко�юридичними формами, мотиваційними си�
стемами, організаційним впорядкування струк�
тур, формами та методами управління і контро�
лю, виступає як економічний механізм, який у
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свою чергу створює процес формування, розвит�
ку і удосконалення механізму господарського [5,
с. 37].

На думку Саблука П.Т., економічний механізм
у ринкових умовах забезпечує органічний взаємоз�
в'язок саморегулюючих важелів, інтересів (відпо�
відальності) і стимулів досягнення економічного
ефекту; саморегулюючі функції економічного ме�
ханізму не виключають державного регулювання
ринкових процесів згідно з законами і принципа�
ми ринкової економіки, необхідністю усунення не�
добросовісної конкуренції [6].

Важливим, а інколи й залежно від ситуації го�
ловним елементом механізму регулювання, є ба�
лансування попиту і пропозиції на ринку. В основі
реалізації заходів урівноваження кон'юнктури
ринків лежить бюджетна й податкова, структур�

на та інтервенційна політика, стимулювання реаль�
ного сектору економіки і зайнятості [7]. Отже, ме�
ханізм регулювання ринку олійно�жирової про�
дукції має базуватись на забезпеченні балансу по�
питу та пропозиції олійних культур за допомогою
реалізації економічних функцій держави.

Досліджуючи регулятивні процеси на аграрних
ринках, О.В. Ульянченко визначив, що теоретично,
ринок здатний до ефективної дії функції саморегу�
лювання через конкуренцію. Але це стає можливим
лише тоді, коли всі учасники ринку, що будь�яким
чином взаємодіють між собою, знаходяться в рівних
конкурентних умовах. В окремих галузях та в окремі
періоди часу це може бути можливим. Проте в аг�
рарному секторі, зокрема у сільському господарстві,
як показує практика, автоматичне регулювання з
дотриманням інтересів галузі та споживачів ще не

Рис. 1. Фактори, що впливають на механізм регулювання діяльності підприємств
на ринку олійноFжирової продукції

Джерело: власна розробка.

Фактори непрямого впливу (визначають загальні тенденції економіки): 
економічні, політико-правові, соціально-демографічні, культурні, науково-технічні, 

міжнародні, природно-кліматичні  
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спостерігалося [8]. Тому ми вважаємо, що механізм
регулювання ринку олійних культур потребує сут�
тєвого державного регулювання не лише для зрівно�
важення кон'юнктури, а й для забезпечення прибут�
ковості виробників сільськогосподарської сировини,
якості продукції, продовольчої безпеки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження теоретич�

них основ механізму регулювання діяльності
підприємств на ринку олійно�жирової продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На механізм регулювання ринку олійно�жиро�

вої продукції будуть мати вплив фактори, які, на
нашу думку, доцільно розділити на дві групи: фак�
тори опосередкованого або непрямого впливу та
фактори прямого впливу. До факторів непрямого
впливу слід зарахувати загальний стан функціо�
нування економічної системи держави, а саме: стан
розвитку економіки (стабільність національної
валюти, ставка позичкового проценту в банках,
рівень доходів населення, приріст ВВП, рівень
інфляції та ін.), політико�правову ситуацію в
країні, соціальні та демографічні процеси і т.п.
Фактори прямого впливу будуть визначатися особ�
ливостями ринку олійних культур та продуктів їх
переробки (рис. 1). Ми вважаємо за доцільне ви�
окремити всі фактори прямого впливу на внут�
рішні, що залежать від функціонування ринку
олійних культур та їх переробки в середині краї�
ни, та зовнішні, які будуть визначатися загальнос�
вітовими тенденціями даного ринку.

Через те, що олійно�жировий підкомплекс вва�
жається експортно�орієнтованою галуззю, то, на нашу

думку, зовнішні фактори будуть
визначати основні напрями ме�
ханізму регулювання ринку в
Україні. Серед зовнішніх фак�
торів найсуттєвіший вплив на
регулювання національного
ринку олійних культур мати�
муть обсяги виробництва та
споживання олійних культур та
продуктів їх переробки за про�
довольчим, технічним (вироб�
ництво біопалив) та фуражним
(кормовим) напрямами в світі.

Слід погодитись із Л.В.
Страшинською, що розвиток
глобальної галузі з вироб�
ництва біодизелю здійснює
найбільший вплив на ринки
пальмової та ріпакової олії,
призводячи до суттєвого зро�
стання цін на ці продукти.
Проте він опосередковано
впливає і на ринки інших
видів олій, ціни на які також
зростають на фоні все більш
широкого нехарчового зас�

тосування [9]. Окрім того, зростає вагомість фак�
тора пов'язаного з необхідністю приведення націо�
нальних стандартів якості до міжнародних вимог,
у зв'язку з цим посилюється регулююча функція
держави для запровадження цих стандартів. І як
наголошує Т.А. Дуранова: "Жорстка конкуренція
на зовнішньому ринку олійно�жирової продукції
вимагає дотримання всіх вимог щодо якості про�
дукції, що експортується" [10].

Таким чином, механізм регулювання діяльності
підприємств на ринку олійно�жирової продукції
має враховувати механізм державного регулюван�
ня, який передбачає податкове регулювання,
фінансове�кредитне регулювання, регулювання
експортно�імпортних операцій, державну під�
тримку галузі (рис. 2).

Під подвійним впливом ринку та держави пе�
ребувають експортно�імпортні операції, процеси
ціноутворення, міжгалузеві відносини, страхуван�
ня. При цьому, на нашу думку, особливої уваги
потребує до себе раціональне поєднання держав�
ного та ринкового регулювання цін олійних куль�
тур, оскільки від цього буде залежати і рівень до�
ходів аграрних підприємств. Цього можна досяг�
ти шляхом державної підтримки галузі, удоскона�
лення механізмів розподілу прибутків серед всіх
учасників ринку олійних культур: постачальників
матеріально�технічних ресурсів, виробників, заго�
тівельників, переробників, збутовиків.

ВИСНОВКИ
Отже, серед всіх організаційних елементів ме�

ханізму регулювання ринку олійних культур та
продуктів їх переробки вплив держави є архіваж�
ливим. Проте, на думку Річарда А. Поснера, при

Рис. 2. Складові механізму регулювання діяльності підприємств
на ринку олійноFжирової продукції

Джерело: власна розробка.
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застосування державних регуляторів виникають
протиріччя: по перше, будь�яке регулювання цін,
ринку, структури вартості, якості призводить до
позитивних ефектів для одних та втрат — для
інших, а по друге, виникає проблема при взаємодії
суб'єктів з країн із різним рівнем регулювання [11].
Тому ми вважаємо, що це теж необхідно врахову�
вати при формуванні механізму регулювання рин�
ку олійних культур оскільки в результаті держав�
ного втручання має забезпечуватися:

1) охорона земельних ресурсів (олійні культури
при неправильній агротехніці виснажують грунти);

2) підтримка соціальної сфери та зайнятості на
селі;

3) високий рівень заробітної плати працівників
сільськогосподарських підприємств;

4) захист інтересів вітчизняних агентів на
світових ринках олійних культур;

5) досягнення рівня якості продукції відповід�
но до міжнародних стандартів;

6) імпортно�експортне регулювання та ін.
Щодо безпосереднього механізму регулюван�

ня діяльності підприємств на ринку олійно�жиро�
вої продукції то, на нашу думку, він повинен опи�
ратися безпосередньо на господарський механізм,
складовою якого є організаційно�економічний
механізм функціонування підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кризові явища в економіці України свідчать

про високий рівень вразливості економічної сис�
теми та її залежність від негативного впливу
зовнішніх дестабілізуючих чинників. Загрози на�
ціональній безпеці України у фінансовій сфері
створюють максимальний негативний вплив на
рівень економічної безпеки держави, особливо це
стосується загроз у сферах валютної, банківської
та боргової безпеки. Серед чинників та явищ, які
прискорюють виникнення загроз економічній без�
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Стаття присвячена висвітленню системних проблем у бюджетній сфері України, які призводять до існування
реальних загроз стійкості та стабільності всієї фінансової системи країни, масштабного розбалансування загальної
системи державних фінансів. Узагальнено комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативної дії фінансових
ризиків у системі бюджетної безпеки України. Проаналізовано динаміку зміни обсягів державного та гарантованого
державою боргу та відношення обсягу державного боргу держави до валового внутрішнього продукту України. Ви9
світлено тенденції змін рейтингів довгострокових боргових зобов'язань в іноземній валюті, наданих міжнародними
рейтинговими агентствами. Узагальнено заходи, спрямовані на покращення механізмів управління державним бор9
гом України та удосконалення нормативно9правової бази з цього питання.

The article is devoted to systemic problems in the public sector Ukraine, which lead to the existence of real threats to
stability and the stability of the entire financial system, large9scale general imbalance of public finances. Overview
measures aimed at reducing the negative impact of financial risk in the system security budget of Ukraine. The dynamics
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Overview measures to improve public debt management mechanisms Ukraine and improvement of the legal framework
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пеці держави у фінансовій сфері, доцільно виді�
лити наступні: високий рівень залежності країни
від зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх
кредиторів; зростання дефіциту платіжного ба�
лансу України; фінансові кризи світового масш�
табу; тінізація економіки; скорочення золотова�
лютних резервів в країні; відплив фінансових ре�
сурсів за межі країни; зростання рівня долари�
зації; масове ухилення від сплати податків; пору�
шення бюджетної дисципліни; зростання держав�
ного боргу; значні коливання курсу національної



35
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1, 2015

валюти та інші. Відповідно, проблема розроблен�
ня шляхів ефективного управління фінансовими
ризиками в системі економічної безпеки вису�
вається у перелік першочергових.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему ефективного управління фінансови�
ми ризиками в системі економічної безпеки Украї�
ни досліджували такі науковці: Н.І. Богомолова [2]
в частині узагальнення системно�ситуативних по�
ложень принципів ефективної бюджетної політи�
ки; В.К. Сенчагов [11], В.І. Мунтіян [7] у процесі
дослідження методів збереження економічної без�
пеки; Ю.С. Юрченко [12] в частині аналізу впливу
фінансово�кредитної системи на економічний стан
держави; І.М. Крупка [5, с. 168—275] на етапі дос�
лідження безпеки банківської системи Украї�
ни; С.І. Лекарь [6, с. 75—83] в процесі досліджен�
ня чинників впливу на стан економічної безпеки
України; О.І. Барановський [1] на етапі розроблен�
ня механізмів забезпечення фінансової безпеки в
Україні; З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С. Сає�
нко [4] в процесі виокремлення пріоритетів
зміцнення економічної безпеки України.

Попри наявність грунтовних праць у царині
ефективного управління фінансовими ризиками в
системі економічної безпеки несприятливий роз�
виток процесів у системі економічної безпеки Ук�
раїни спричиняє необхідність підвищеної уваги
науковців до розроблення ефективних шляхів уп�
равління фінансовими ризиками в системі еконо�
мічної безпеки України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основні завдання дослідження полягають у

висвітленні системних проблем у бюджетній сфері
України, аналізі динаміки зміни обсягів держав�
ного і гарантованого державою боргу та відношен�
ня обсягу державного боргу України до ВВП, уза�
гальненні заходів, спрямованих на зменшення не�
гативної дії фінансових ризиків у системі бюджет�

ної безпеки та покращення механізмів управ�
ління боргом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зазначимо, що характерними ознаками
економічної безпеки у фінансовій сфері є
стійкість до зовнішніх та внутрішніх де�
стабілізуючих чинників, збалансованість, за�
безпечення економічного зростання країни.
Відповідно до Концепції забезпечення націо�
нальної безпеки у фінансовій сфері від 15 сер�
пня 2012 р. № 569�р [10] формування та зап�
ровадження дієвого механізму державного
управління фінансовими ризиками, спрямова�
ного на мінімізацію наслідків кризових явищ
та їх запобіганню, забезпечить ефективне
функціонування економічної системи Украї�
ни та її розвиток. У сучасних умовах еконо�

міка України потребує передбачуваності політи�
ки Національного банку України та Уряду, посту�
пового зниження інфляційного рівня до меж ус�
тановлених цільових значень. Крім того, в Україні
єдиним шляхом виходу на траєкторію сталого роз�
витку стають всеосяжні реформи із спрямуванням
на зростання конкурентоспроможності економі�
ки держави.

У процесі попередніх досліджень з'ясовано, що
фінансові ризики в системі економічної безпеки
України доцільно поділити на ризики в сферах
банківської, валютної, грошово�кредитної, борго�
вої, бюджетної безпеки та безпеки небанківсько�
го фінансового ринку.

У бюджетній сфері України накопичено сис�
темні проблеми, які призводять до існування ре�
альних загроз стійкості та стабільності всієї фінан�
сової системи, масштабного розбалансування за�
гальної системи державних фінансів. За даними
Міністерства фінансів України [3] планові показ�
ники доходної частини державного бюджету Ук�
раїни систематично не виконуються, що представ�
лено на рисунку 1.

Існують ситуації несвоєчасного забезпечення
складу та обсягів державного замовлення Кабіне�
том Міністрів України, необхідність якого затвер�
джено Законом України від 22.12.95 р. № 493, що
призводить до порушення законодавства в частині
використання бюджетних коштів, а також підтвер�
джує формальність державного замовлення в ча�
стині виконання робіт, закупівлі товарів для дер�
жавних потреб.

Відповідальними виконавцями бюджетних
програм за I півріччя 2013 р. не використано 5,2
млрд грн. направлених відкритих асигнувань, що
свідчить про неефективне управління, підтверджує
тривале проведення процедур тендерів, несвоєчас�
ний розподіл відкритих асигнувань. Відповідно до
Концепції забезпечення національної безпеки у
фінансовій сфері від 15 серпня 2012 р. № 569�р [10]
нагромадження структурних деформацій еконо�
міки спричинило обтяження бюджету і відволікан�

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України.

Рис. 1. Показники виконання державного бюджету
України за доходною частиною за 2005—2013 рр.
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ня ресурсів на фінансування невластивих завдань
для бюджетного процесу, стрімке зростання де�
фіциту в секторі загальнодержавного управління.

Серед гострих проблем забезпечення необхі�
дного рівня бюджетної безпеки доцільно також
виділити незадовільний фінансовий стан держав�
них підприємств, у т. ч. суб'єктів природної моно�
полії.

У результаті проведених досліджень зробле�
но висновки щодо суттєвого погіршення блочної
кількісної оцінки фінансових ризиків в системі
бюджетної безпеки України, розрахованої із зас�
тосуванням комплексного підходу до кількісної
оцінки фінансових ризиків в системі економічної
безпеки України, із 12,7 % у 2007 р. до 74,0 % ста�
ном на 01.08.2014 р., що практично відповідає кри�
тичному діапазону значень фінансових ризиків,
так, управління фінансовими ризиками в системі
бюджетної безпеки України потребує ефективних
заходів, спрямованих на протидію дестабілізую�
чим чинникам.

Так, серед шляхів виходу з кризової ситуації
доцільно виділити наступні заходи, спрямовані на
зменшення негативної дії фінансових ризиків в
системі бюджетної безпеки, а саме:

— забезпечення відповідності завдань бю�
джетної політики країни її фінансовим можли�
востям;

— максимальне дотримання індикативних пла�
нових показників бюджету України із одночасним
підвищенням якості прогнозування показників, які
застосовуються в бюджетному плануванні, онов�
лення системи статистики бюджету та діагности�
ки індикаторів стану бюджетної безпеки;

— уникнення відволікання ресурсів на фінан�
сування невластивих завдань для бюджетного про�
цесу та надання підтримки державним монополі�
ям з бюджету;

— забезпечення бездефіцитності Пенсійного
фонду України через збалансування його бюдже�
ту завдяки комплексному проведенню реформ в
частині переходу до єдиного принципу нарахуван�
ня пенсій та накопичувального рівня пенсійного
забезпечення;

— посилення моніторингу за ефективним і
цільовим використанням коштів бюджету країни,
в т. ч. за рахунок комплексного впровадження про�
грамно�цільових засад функціонування;

— розробка поетапних заходів, спрямованих
на скорочення бюджетного дефіциту завдяки
підвищенню ефективності управління державним
боргом, нарощенню доходного потенціалу країни.

Попередня оцінка фінансових ризиків в сис�
темі боргової безпеки України засвідчила, що зна�
чення узагальненого показника кількісної оцінки
фінансових ризиків в системі боргової безпеки
України погіршилось з 45,59 % у 2007 році до 91,13
% станом на 01.08.2014 р., що пов'язано із
збільшенням відношень обсягів державного та га�
рантованого державою боргу до ВВП (із 20 % у
2008 р. до 52,7 % станом на 01.08.2014 р.), валового
зовнішнього боргу до ВВП (із 56,5 % у 2008 р. до
78,1 % станом на 01.01.2014 р.) зменшенням відно�
шення обсягу офіційних міжнародних резервів до
обсягу валового зовнішнього боргу (з 31,0 % у 2008 р.
до 11,6 % станом на 01.08.2014 р.) та ін.

Динаміку зміни значень відношення обсягу
офіційних міжнародних резервів до обсягу вало�

Рис. 2. Динаміка значень відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу
валового зовнішнього боргу в Україні

Джерело: складено автором за даними НБУ та Міністерства фінансів України
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вого зовнішнього боргу в Україні представлено на
рисунку 2.

Станом на 31.10.2014 р. державний борг Ук�
раїни становив 809,72 млрд грн. (85,65 % від загаль�
ного обсягу державного та гарантованого держа�
вою боргу). Державний зовнішній борг складав
43,31 % від загального обсягу державного та га�
рантованого державою боргу. Зазначимо, що за
період з 2007 року по 01.11.2014 року обсяг дер�
жавного боргу збільшився більше ніж в 11 разів (з
71,3 млрд грн. у 2007 року до 809,72 млрд грн. ста�
ном на 01.11.2014 р.), крім того, за 10 місяців 2014
року обсяги державного боргу збільшились на
329,52 млрд грн., тобто більше, ніж у 1,6 разів.

Звернемо увагу, що згідно ст. 5 першої редакції
Закону України "Про державний бюджет України
на 2014 рік" [8] граничний обсяг державного боргу
України було затверджено в сумі 585,5 млрд грн.,
протягом року у березні та липні вносились зміни у
зазначену статтю в частині збільшення обсягів заз�
наченого показника до 664,0 млрд грн. (згідно з за�
коном України № 1165�VII від 27.03.2014 р.), а потім
до 806,96 млрд грн. (згідно з законом України №
1622�VII від 31.07.2014 р.). Так, наявний державний
борг України станом на 01.11.2014 р. вже переви�
щує його граничні розміри з урахуванням внесених
змін до Закону України "Про державний бюджет
України на 2014 рік" [8] на 2,76 млрд грн.

Так, навіть якщо сума державного боргу до
кінця 2014 року не збільшиться, а обсяги ВВП за�
лишаться на рівні 2013 року (експертні прогнози
тенденцій розвитку економіки держави у 2014 році

коливаються від 2,9 % до 8 % падіння ВВП), відно�
шення обсягу державного боргу України до ВВП
складатиме 55,87 %. Зауважимо, що аналогічний
показник станом на кінець 2013 року складав 33,0
%. Представимо інформацію про державний та га�
рантований державою борг за період 2007—2014
рр. на рисунку 3.

Співробітництво України із міжнародними рей�
тинговими агентствами, а саме Fitch Ratings,
Standard & Poor's, Rating and Investment Information,
Inc., Moody's Investors Service залишається не�
від'ємним елементом державної політики у борговій
сфері через те, що їх рейтинги є основними показ�
никами суверенних ризиків країни. Так, тенденції
рейтингів довгострокових боргових зобов'язань в
іноземній валюті, наданих міжнародними рейтин�
говими агентствами, представлено в таблиці 1. Заз�
начимо, що прогноз по рейтингах висвітлює тен�
денції очікуваних змін рейтингів протягом 2�х років.

У процесі управління фінансовими ризиками
в системі боргової безпеки України, на нашу дум�
ку, дієвими є низка заходів, спрямованих на по�
кращення механізмів управління боргом, а саме:

— моніторинг виконання положення середньо�
строкової стратегії управління державним боргом
на 2013—2015 роки [56] щодо розміщення борго�
вих інструментів відповідно до розробленого
Міністерства фінансів України графіка з урахуван�
ням обсягів платежів, пов'язаних з державним бор�
гом, та строків їх здійснення, що сприятиме недо�
пущенню пікових навантажень на державний бюд�
жет України;

** розраховано з припущенням незмінності обсягу ВВП порівняно з попереднім роком.

Рис. 3. Коливання відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу
до ВВП в Україні*

* Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України.
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— узгодження специфіки політики у сфері уп�
равління державним боргом України з особливо�
стями грошово�кредитної та бюджетної політики;

— розширення боргових інструментів держа�
ви, у т. ч. цінних паперів в національній валюті для
населення, а також інструментів з плаваючою
ставкою відсотків, що індексується в залежності
від рівня інфляції;

— оптимізаційні заходи щодо структури дер�
жавного боргу в розрізі відсоткових ставок і ва�
люти, що спричинить мінімізацію відповідних
фінансових ризиків (в розрізі валют у структурі
державного боргу існує тенденція до зменшення
питомої ваги державного боргу в національній ва�
люті та відповідного збільшення питомої ваги бор�
гу в іноземній валюті, що збільшує валютні ризи�
ки в системі боргової безпеки);

— систематичне складення графіків аукціонів
облігацій внутрішньої державної позики із виді�
ленням строків обігу та видів боргових цінних па�
перів;

— утримання середнього строку до погашен�
ня державного боргу України в оптимальному діа�
пазоні, що позитивно вплине на мінімізацію ризи�
ку рефінансування (структура боргу України в
розрізі термінів погашення має тенденцію по ско�
роченню середнього строку до погашення, так,
якщо у 2012 році середній строк погашення скла�
дав 5,1 років, то вже станом на 01.11.2014 р. цей
термін скоротився до 4,5 років);

— сприяння ефективній діяльності первинних
дилерів, у т. ч. підтриманню двостороннього ко�
тирування боргових цінних паперів держави;

— забезпечення максимальної прозорості та
публічності дій, пов'язаних з управлінням держав�
ним боргом України;

— сприяння підвищенню ліквідності боргових
цінних паперів держави, що сприятиме зростан�
ню попиту на них у колі інвесторів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У результаті проведеного дослідження зроб�

лені наступні висновки:
1. З'ясовано, що управління фінансовими ри�

зиками в системі економічної безпеки України —
це система організаційно�правових відносин, що
дозволяє не тільки вживати ефективні заходи,
спрямовані на максимальне зниження рівня фінан�
сових ризиків, але і здійснювати прогнозування та
попередження ризикових подій, що забезпечить
ефективне функціонування економічної системи
України та її розвиток.

2. Висвітлено системні проблеми у бюджетній
сфері України, які призводять до існування реаль�
них загроз стійкості та стабільності всієї фінансо�
вої системи, масштабного розбалансування загаль�
ної системи державних фінансів, а саме: система�
тичне невиконання планових показників державно�
го бюджету України, несвоєчасність забезпечення
складу та обсягів державного замовлення Кабіне�
том Міністрів України, тривале проведення проце�
дур тендерів, несвоєчасний розподіл відкритих
асигнувань, відволікання ресурсів на фінансуван�
ня невластивих завдань для бюджетного процесу,
незадовільний фінансовий стан державних
підприємств, у т. ч. суб'єктів природної монополії.

3. Узагальнено комплекс заходів, спрямованих
на зменшення негативної дії фінансових ризиків у
системі бюджетної безпеки, а саме: забезпечення
необхідної відповідності завдань бюджетної по�
літики країни її фінансовим можливостям; макси�
мальне дотримання індикативних планових показ�
ників бюджету України із одночасним підвищен�
ням якості прогнозування показників, які засто�
совуються в бюджетному плануванні, оновлення
системи статистики бюджету та діагностики інди�
каторів стану бюджетної безпеки; уникнення
відволікання ресурсів на фінансування невласти�
вих завдань для бюджетного процесу та ін.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Прогноз по 
рейтингу Опис наявного рейтингу 

Fitch Ratings

В/ 
В– 

В–/ 
В В В В– ССС негативний 

Суттєвий кредитний ризик. 
Вірогідність дефолту є 
високою 

Rating and Investment Information, Inc.

В+ В+ В+ В+ В+ ССС 
перегляд з 
можливим 
зниженням 

Кредитний ризик дуже 
високий, як і вірогідність 
дефолту. 

Standard & Poor’s

В/ 
ССС+ 

В–/ 
В+ В+ В+ В– ССС стабільний 

Високий рівень кредитних 
ризиків; зобов’язання 
можуть бути виконані за 
умови сприятливої 
фінансової, ділової та 
економічної кон’юнктури 

Moody's Investors Service

В1 В2 В2 В2 Caa1 Саа3 негативний 
Зобов’язання дуже поганої 
якості; рівень кредитного 
ризику дуже високий 

Таблиця 1. Рейтинги довгострокових боргових зобов'язань України в іноземній валюті,
надані міжнародними рейтинговими агентствами

Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України.
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4. Проаналізовано динаміку зміни обсягів дер�
жавного та гарантованого державою боргу та відно�
шення обсягу державного боргу України до ВВП.
Висвітлено тенденції змін рейтингів довгострокових
боргових зобов'язань в іноземній валюті, наданих
міжнародними рейтинговими агентствами Fitch
Ratings, Standard & Poor's, Rating and Investment
Information, Inc., Moody's Investors Service.

5. Узагальнено заходи, спрямовані на покра�
щення механізмів управління боргом, а саме: уз�
годження специфіки політики у сфері управління
державним боргом України з особливостями гро�
шово�кредитної та бюджетної політики; оптимі�
заційні заходи щодо структури державного боргу
в розрізі відсоткових ставок і валюти; утримання
середнього строку до погашення державного бор�
гу України в оптимальному діапазоні; сприяння
ефективній діяльності первинних дилерів, у т. ч.
підтриманню двостороннього котирування борго�
вих цінних паперів держави та ін.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На етапі становлення глобальної економіки

проблема ефективності виробництва в сільсько�
му господарстві є пріоритетною, тому що вико�
ристання новітніх наукових досягнень набуло
першочергового значення у зв'язку із зменшен�
ням ресурсного потенціалу, а це в свою чергу
дозволяє збільшувати прибутки від виробницт�
ва більш конкурентоспроможним шляхом, що
загалом і сприяє ефективному виробництву.

Визначення ефективності є складною та ба�
гатогранною категорією, яка показує вплив об�
'єктивних економічних факторів виробництва на
результативність, що є показником мети вироб�
ництва, а саме збільшення доходу. Якісна харак�
теристика економічної ефективності відобра�
жається у досягненні високої результативності
використання засобів виробництва. Цілісним
народногосподарським економічним показни�
ком ефективності виробництва є збільшення
продуктивності живої та уречевленої праці.
Критерій виробничої ефективності показує
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THE STATE AND ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION OF GRAIN AND CEREAL CROPS
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва можливо досягти за рахунок викори9
стання інноваційно9інвестиційних факторів, що підвищують конкурентоспроможність продукції. Тому можна ствер9
джувати, що чим вища якість продукції та її ціна, тим вища конкурентоспроможність і ефективність виробництва в
цілому. Ефективність вирощування зерна круп'яних культур являє собою отримання максимального результату —
виходу продукції на одиницю використаних ресурсів та показує не лише приріст обсягів виробництва, а й те, яким
чином досягається це збільшення, тобто показує стан економічного зростання. Створення дієвого економічного ме9
ханізму, що забезпечуватиме раціональне та ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва є важ9
ливою умовою розвитку і становлення ринкових відносин в цілому.

Ensuring the effective development of agricultural production can be achieved through the use of innovative9
investment factors that increase the competitiveness of products. Therefore, it can be argued that the higher the quality
of the product and its price, the higher the competitiveness and efficiency of production in General. The efficiency of
growing grain cereals represents obtaining the maximum result is output per unit of resources used and shows not only
increase production, but how it does this increase, i.e., shows the state of the economic growth. Creating effective economic
mechanism that provides for efficient and effective functioning of agricultural production is an important condition for
the development and establishment of market relations in General.

Ключові слова: економічна ефективність, зерно круп'яних культур, конкурентоспро8
можність, собівартість, ціна реалізації.
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відношення максимізації обсягу отриманого
доходу до витрат живої і уречевленої праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У різний час питанню стану вирощування
зерна круп'яних культур присвятили свої дослі�
дження такі вчені: В.М. Андрусяк, В.І. Бойко,
І.І. Лукінов, І.Г. Миколенко, А.Т. Опря, І.П. Па�
зій, П.Т. Саблук, О.В. Ульянченко, Л.М. Ху�
долій, М.І. Щур, та ін. При виробництві круп
наявне велике коло невирішених питань, голов�
ними з яких виступають підвищення ефектив�
ності вирощування зерна круп'яних культур та
інтеграція міжгалузевих відносин на ринку, що
вимагає подальшого дослідження існуючих ме�
тодів його підвищення, доповнення та система�
тизацію новими господарськими аспектами.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Досягнення високого рівня добробуту на�

селення та підвищення продовольчої безпеки
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неможливі без усестороннього і системного
вивчення проблеми економічної ефективності.
У зв'язку з цим актуальними є питання вивчен�
ня стану розвитку вирощування зерна круп'я�
них культур, визначення факторів розвитку та
їх наукове обгрунтування в напрямі підвищен�
ня конкурентоспроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективне вирощування зерна круп'яних

культур в Україні є не лише основою вирішен�
ня великої кількості накопичених економічних,
фінансових і виробничих проблем, а й сприяє
суттєвому зростанню валового внутрішнього
продукту. Без нарощення його в достатньому
обсязі та поліпшення внутрішньо галузевих
економічних відносин в повній мірі забезпечи�
ти продовольчу безпеку держави неможливо.

Коло взаємопов'язаних даних становить за�
гальну систему показників ефективності сіль�
ськогосподарського виробництва. Рівень роз�
витку виробництва зерна круп'яних культур за�
лежить від їх урожайності. Розглянемо показ�
ники економічної ефективності вирощування
зерна гречки в сільськогосподарських підприє�
мствах Кіровоградської області в таблиці 1.

Як найбільша організаційно�правова форма
сільськогосподарські підприємства Кіровоград�
щини справляють вагомий вплив на ефективність
функціонування круп'яної галузі в цілому. В
регіоні проявляється динаміка зростання вироб�
ничих витрат у розрахунку як на гектар збираль�
ної площі, так і на центнер продукції. Пояс�
нюється це тим, що сільськогосподарські
підприємства в 2009 р. понесли більші витрати
на ресурси, ціни на які суттєво підвищились,
зросло також податкове навантаження. В 2009

році реалізовано найбільшу кількість гречки за
останні роки. Повна собівартість 1 центнера в
2012 році вища, ніж в 2008 році у 2,5 рази, а зале�
жало це від виробничих витрат тому, що вони в
розрахунку на 1 центнер зросли майже втричі,
та від урожайності, що зменшилась на 2,2 ц/га.
Собівартість товарної продукції включає витра�
ти на підготовку та освоєння нової продукції
тому вона постійно збільшується.

За оцінками експертів, низький рівень еконо�
мічної ефективності вирощування гречки став на�
слідком дії низки чинників, серед яких погіршен�
ня соціально�економічних умов господарювання,
недостатнє забезпечення матеріально�технічними
засобами виробництва й недотримання у зв'язку
з цим вимог технології вирощування культури, а
також збільшення собівартості продукції [3].

Економічна ефективність вирощування не
менш важливої круп'яної культури — проса в
сільськогосподарських підприємствах Кіровог�
радщини показана у таблиці 2.

За останні п'ять років урожайність проса була
найнижчою в 2012 р., якщо порівнювати її попе�
реднім роком то вона знизилась на 70 %, але со�
бівартість 1 ц зерна в області на 13,5 % менша ніж
в цілому по Україні і становила 119,4 грн./ц. Та�
кож собівартість 1 ц проса в 2009 і 2010 роках
змінилась не суттєво, але ціна реалізації в 2010 р.
підвищилась на 47,1 грн. порівняно з 2009 р. при
незначному збільшенні виробничих витрат на 1
га. Причиною даної ситуації була відсутність дер�
жавного регулювання на ринку круп'яної про�
дукції, а товаровиробники круп самовільно зави�
щували ціни на продукцію для отримання більших
доходів. Зазначимо і позитивну тенденцію: в 2009
р. з 53 підприємств області 26 отримали збитки в
вирощуванні проса, а в 2011 р. з 46 лише 3.

Таблиця 1. Економічна ефективність вирощування гречки в сільськогосподарських
підприємствах Кіровоградської області

Джерело: розраховано автором на основі даних Державного комітету статистики України та Головного управління статистики
у Кіровоградській області.

 
Показники 

Роки 
Відхилен-
ня 2012 р. 
від 2007 р., 

+/- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Частка в посівах, % 1,98 1,15 1,15 0,9 1,2 0,87 -1,1 в. п. 
Урожайність, ц/га 5,6 8,7 9,3 6,6 10,5 6,5 0,9 
Валовий збір, тис. ц 140,0 96,9 103,6 54,9 123,3 53,2 -86,8 
Виробничі витрати, тис. грн. 10098,7 9228,0 11036,2 10463,1 22208,6 14519,1 4420,4 
 на 1 га грн. 322,6 498,8 609,7 721,6 1094,0 1008,3 685,7 
 1 ц продукції, грн. 72,1 95,2 106,5 190,6 180,1 272,9 200,8 
Реалізовано гречки всього, тис. ц 77,2 59,2 94,6 67,3 52,1 43,9 -33,3 
з розрахунку на 1 га, ц 2,4 3,2 5,2 4,6 2,5 3,0 0,6 
Товарність, % 55,1 61,1 91,3 122,6 42,3 82,5 27,4 в. п. 
Ціна реалізації грн./ц 155,2 143,0 143,4 353,3 486,8 385,2 230,0 
Виручка від реалізації, тис. грн. 11982,3 8466,7 13570,1 23779,7 25361,2 16911,4 4929,1 
Прибуток від реалізації, тис. грн. 4466,7 1446,5 2809,3 9934,5 12851,4 5135,5 668,8 
Собівартість, грн./ц 97,3 118,6 113,6 205,7 240,0 268,1 170,8 
Рівень рентабельності,% 59,5 20,6 26,2 71,8 102,8 43,7 -15,8 в.п. 
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У сільськогосподарських підприємствах
Кіровоградщини відбуваються значні коливан�
ня виробничих витрат, основною причиною
цього є різкі зміни посівних площ, урожайності
та зростання цін на добрива, паливно�мастильні
матеріали в досліджуваному періоді, що впли�
ває на ефективність виробництва проса. Розг�
лянемо зміну рівня рентабельності та собівар�
тості вирощування проса на рисунку 1.

Протягом останніх шести років відбуваються
коливання усіх показників, в 2009 та в 2012 рр. ви�
рощування проса перейшло до категорії збитко�
вого. В 2009 р. рівень збитковості досяг �15,5 %,
що стало наслідком зниження реалізаційних цін
на 50 % при одночасному зростанні собівартість
продукції порівняно з попереднім роком. У 2011
р. відбулося незначне зростання урожайності та
валового збору, але підвищення ціни ре�
алізації спричинило збільшення прибут�
ку в 2,5 рази та рентабельності виробниц�
тва на 15,3 в. п. порівняно з попереднім
роком.

Основним чинником, що формує
прибутковість (збитковість) ведення
будь�якої галузі аграрного виробниц�
тва є реалізаційна ціна на продукцію.
На сьогодні навіть при високій уро�
жайності сільськогосподарських ку�
льтур більшість підприємств втрача�
ють прибутки при коливанні цін на
їхню продукцію [2, с. 4]. Вплив ціни
реалізації на зміну ефективності виро�
щування гречки дослідимо за допомо�
гою групування сільськогосподарсь�
ких підприємств у таблиці 3.

Середня ціна реалізації гречки по
групах сільськогосподарських підпри�

ємств коливається від 226,8 до 456,9 грн/ц, що
вплинуло на рівень рентабельності вирощуван�
ня зерна який змінювався від �13,1 до 192,5 %.
Підприємства ІІІ та ІV групи становлять 72,7 %
з усіх господарюючих суб'єктів, які займались
вирощуванням і реалізацією гречки, що свідчить
про те, що на ефективне вирощування зерна в
регіоні вплинув саме даний чинник. Підприєм�
ствами ІІ групи досягнуто рівня рентабельності,
що на 33,6 в. п. вищий за аналогічний показник І
групи. Це пояснюється в зростанні реалізацій�
ної ціни на 96,9 грн./ц при одночасному незнач�
ному збільшенні собівартості.

Сільськогосподарські підприємства ІV групи
досягли високого рівня рентабельності — 192,5 %
за рахунок найнижчої собівартості — 156,2 грн./
ц, яка в 1,7 рази нижча від повної собівартості ви�

Таблиця 2. Економічна ефективність вирощування проса в сільськогосподарських
підприємствах Кіровоградської області

Джерело: розраховано автором на основі даних Державного комітету статистики України та Головного управління статистики
в Кіровоградській області.

Рис. 1. Динаміка собівартості та рівня рентабельності
вирощування проса в сільськогосподарських

підприємствах Кіровоградської області
Джерело: розроблено автором на основі даних Головного управління ста�

тистики у Кіровоградській області.
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рощування гречки в І групі. Маса реалізованого
зерна в останній групі менша ніж в попередній на
40 ц, а рівень рентабельності в ІV групі вищий
порівняно з ІІІ групою на 150,4 в. п., на що впли�
нуло різке зменшення собівартості на 58,6 %.
Тому можна зробити висновок, що ефективність
вирощування гречки залежить не лише від цін ре�
алізації, а й від собівартості її вирощування.

Досить високий рівень рентабельності виро�
щування гречки в ІV групі досягнуто за раху�
нок невеликої кількості господарств, в яких
даний показник коливається від 300—500 %.
Так, наприклад, у даній групі є сільськогоспо�
дарське підприємство, що здійснює свою
діяльність по вирощуванні гречки найбільш
ефективним способом — рівень рентабельності
становить 500 % при найнижчому в групі показ�
никові повної собівартості 1 ц — 13,2 грн.

ВИСНОВОК
Максимальної ефективності виробництва

окремих видів аграрної продукції можна досяг�
ти за рахунок зменшення витрат виробничих
ресурсів та покращення якості зерна. Тому еко�
номічну ефективність сільськогосподарського
виробництва варто визначати відповідно до
вимог та аспектів економіко�правових законів,
що регулюють дану діяльність, та господарсь�
кими відносинами, від яких залежить форма
власності суб'єкта господарської діяльності.

Підвищенню економічної ефективності ви�
робництва круп'яних культур сприяє: знижен�
ня собівартості, збільшення урожайності куль�
тур, що досягається через впровадження нових
ресурсозберігаючих технологій та використан�
ня сучасної техніки. Для збільшення суми при�
бутку, який залежить і від кількості реалізова�
ної продукції та середньої реалізаційної ціни
варто більше уваги надавати маркетингу.

Література:
1. История экономического анализа в 3 тт.

— СПб.: Экономическая школа, 2004.

2. Саблук П.Т. Розвиток інституцій удоско�
налення механізму реформування аграрного
сектору економіки / П.Т. Саблук // Економіка
АПК. — 2010. — № 10. — С. 3—10.

3. Долозіна І.Л. Борошномельно�круп'яна
галузь України: сучасний стан, тенденції роз�
витку / І.Л. Долозіна // Інноваційна економі�
ка. — 2012. — № 12(38). — С. 69—72.

4. Заїка С.О. Напрями підвищення ефек�
тивності виробництва зерна / С.О. Заїка,
К.В. Струк // Науковий огляд. — 2012. — № 8.

5. Макаренко П.М. Інтеграція як фактор
підвищення економічної ефективності сільсь�
кого господарства [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: www.nbuv.gov.ua

6. Онисько С.М. Порівняльний аналіз показ�
ників ефективності сільського господарства /
С.М. Онисько, М.М. Богач // Економіка та
управління національним господарством. —
2010. — №5. — С. 29—33.

References:
1. School of Economics (2004), History of

economic analysis [Istorija jekonomicheskogo
analiza], School of Economics, St.Pitersburg, Russia.

2. Sabluk, P. T. (2010), "Development of
institutes of improvement of the mechanism of
reforming of agrarian sector of economy", Eco�
nomics of agriculture, vol. 10, pp. 3—10.

3. Dolosa, I. L. (2012), "Flour and cereals
industry of Ukraine: current status, trends", Inno�
vative economy, vol. 12 (38), pp. 69—72.

4. Zaika, C. O. and Structure, K. C. (2012), "In�
creasing the efficiency of grain production", Scien�
tific review, vol. 8.

5. Makarenko, P. M. (2014), "Integration as a factor
of increase of economic efficiency of agriculture",
available at www.nbuv.gov.ua (Accessed 24 Nov 2014).

6. Onisko, S. M. and Bogach, M. M. (2010),
"Comparative analysis of indicators of efficiency
of agriculture", Economy and management of
national economy, vol. 5, pp. 29—33.
Стаття надійшла до редакції 04.12.2014 р.

Групи 
підприємств за 
ціною реалізації 
гречки грн./ц 

 
Кількість 
підпри-
ємств в 
групі 

 
Середня 
ціна 

реаліза-
ції, 

грн./ц 

В середньому на 
підприємство Середня 

собівар- 
тість 
грн./ц 

Рівень 
рентабель-
ності, % 

Кількість 
реалізова-
ної про-
дукції, ц 

Виручка 
від 

реалізації, 
тис. грн. 

І (до 300) 13 226,8 245,8 55,7 260,9 -13,1 
ІІ (300,1-350) 11 323,7 226,7 73,4 268,5 20,5 
ІІІ (350,1-400) 33 378,9 616,9 233,7 266,7 42,1 
ІV (понад 400) 31 456,9 576,9 263,6 156,2 192,5 
Разом: 88 346,5 341,6 118,4 238,1 45,5 

Таблиця 3. Групування сільськогосподарських підприємств за ціною реалізації гречки
в Кіровоградській області, 2012 р.

Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Кіровоградській області.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Питання структури ресурсного потенціалу

досліджувалось науковцями, починаючи з сімнад�
цятого сторіччя з метою його збереження та

УДК 631.1:574:332.33:(477.4)

М. А. Горшков,
асистент кафедри менеджменту та адміністрування,
Вінницький торговельно9економічний інститут КНТЕУ

СУЧАСНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ РЕСУРСНОГО

ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
M. Gorshkov,
Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

MODERN CHANGES IN THE STRUCTURE OF RESOURCE POTENTIAL AGRARIAN SECTOR

Стаття містить результати дослідження еволюції зміни структури ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки. Ав9
тор виконав аналіз еволюції основних понять та структури ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки та визначив пріо9
ритети розвитку в залежності від різних ситуацій та потреб ринку. Сформована структура ресурсного потенціалу може бути
представлена у вигляді ментальної карти та візуалізована для подальшої деталізації, формування системи управління ресурсним
потенціалом аграрного сектору національної економіки.

Аграрний сектор як один з провідних напрямів розвитку економіки України потребує сталого розвитку та динамічних ме9
ханізмів управління, а це означає використання методів системності та комплексності в державному управлінні та регулюванні.
Аграрний сектор має достатньо консервативну структуру ресурсного потенціалу. Зміни структури обумовлені розвитком інфор9
маційного суспільства, аграрної науки і практики, новими підходами до розвитку територій, вимогами до якості сільськогоспо9
дарських продуктів, новими інноваційними технологіями обслуговування та реалізації сільськогосподарської продукції, активни9
ми кроками інтеграції України до Європейського Союзу та світового економічного простору.

Аграрний сектор економіки характеризується високим обсягом та різноманітністю ресурсів і має такі основні ресурси, як
трудові, матеріально9технічні, природні, інформаційні тощо. Але його структура не є та і не повинна бути стабільною. Вона по9
требує додаткових досліджень кількісного аналізу, якісних співвідношень, оцінки ресурсної віддачі та можливості відтворення.
Структура ресурсного потенціалу аграрного сектору складається з таких складових: природний ресурсний потенціал (виробниц9
тво сільськогосподарських продуктів потребує природних ресурсів — на яких землях, завдяки яким природним особливостям,
користуючись яким досвідом здійснюється використання природних ресурсів); матеріально9технічний потенціал (яка матеріаль9
на база, наявність техніки та технології); трудовий потенціал (хто буде здійснювати основні технологічні процеси); фінансовий
потенціал (яке фінансове забезпечення виробництва та проектів відтворення); потенціал території (як буде розвиватись терито9
рія, яка підтримка держави та інвесторів); потенціал міжгалузевих зв'язків та споживання (хто споживач продукції); інформа9
ційно9організаційний ресурс (правова законодавча підтримка, прозорість інформаційних потоків, інформаційне забезпечення);
управлінський ресурс (державне управління та регулювання; новітні управлінські технології: планування, управління програма9
ми та проектами, управління територіями, управління процесами відтворення).

The article contains the results of a study evolution changing the structure resource potential agrarian sector. The author performed
the analysis of the evolution basic concepts and structure resource potential agrarian sector and identified development priorities
depending on different situations and needs of the market. The current structure resource potential can be represented as a mental map
and visualized for further detail, the formation of management resource potential agrarian sector national economy.

Agrarian sector as one of the leading areas economic development of Ukraine needs of sustainable development, which means the
methods consistency and comprehensiveness in governance and regulation. Agrarian sector is quite conservative structure of resource
potential. Changes in the structure due to the development of the information society, agricultural science and practice new approaches
to territorial development, requirements for quality agricultural products, new services and innovative technologies of agricultural
products, active steps of Ukraine's integration into the European Union and the world economic space.

Agrarian sector is characterized by high volume and variety of resources and has the basic resources as labor, material and technical,
natural information. But its structure is not stable and therefore requires more research both in terms of quantitative analysis and
qualitative relationships, the impact assessment of the resource and playback capabilities. The structure of the resource potential
agrarian sector consists of the following components: natural resource potential (production of agricultural products requires natural
resources — which lands through which natural features, using that experience natural resources); material and technical potential
(which material resources, availability of equipment and technology); employment potential (who will carry out basic processes);
financial capacity (which financial support production and reproduction projects); potential areas (as will be developed that support
the state and investors); potential linkages and consumption (consumer products who); Information and organizational resources
(legal legislative support, transparency of information flow, information); resource management (governance and regulation, new
management techniques: planning, program management and project management department, process management play).

Ключові слова: ресурсний потенціал, структура, стратегія, пріоритетні області ресурс8
ного потенціалу, моделювання, візуальна структура, зміни ресурсного потенціалу в інформа8
ційному суспільстві.

Key words: resource potential, structure, strategy and priority areas of resources, modeling, visual
structure, change resource potential in the information society.

відтворення [1, с. 58]. Аграрний сектор як один з
провідних напрямів розвитку економіки України
потребує сталого розвитку, а це означає викорис�
тання методів системності та комплексності в дер�
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жавному управлінні та регулюванні. Не дивлячись
на достатньо консервативну структуру ресурсно�
го потенціалу аграрного сектору, зміни в ній обу�
мовлені розвитком інформаційного суспільства,
аграрної науки і практики, новими підходами до
розвитку територій, вимогами до якості сільсько�
господарських продуктів, новими інноваційними
технологіями обслуговування та реалізації
сільськогосподарської продукції, активними кро�
ками інтеграції України до Європейського Союзу
та світового економічного простору.

Аграрний сектор економіки характеризується
високим рівнем ресусоємкості і має такі основні
ресурси, як трудові, матеріально�технічні, при�
родні, інформаційні. Але його структура не є та і
неповинна бути стабільною, і саме тому потребує
додаткових досліджень як з точки зору кількісно�
го аналізу, так і якісних співвідношень, оцінки ре�
сурсної віддачі та можливості відтворення.

Серед науковців, що займались дослідження�
ми структури аграрного сектору можна виділити
робоит Бобровської Н.В. [2], Борисової В.А. [3],
Іванюти В.Ф. [4], Пуцентейло П.Р. [5], Россохи В.В.
[6], Ульянченко О.В. [7], Шпикуляка О.Г. [8] та
інших.

Методами дослідження були вибрані також
сучасні управлінські та інформаційні технології
формування візуальних структур, які активно ви�
користовуються такими вченими як Бьюзен Т.,
Коваленко О.О. [9], Чорна Л.О. [10], , Люлькун
Н.А. та інших, що дозволило сформувати низку
ментальних карт для подальшого дослідження ре�
сурсного потенціалу.

Але питання формування структури ресурсного
потенціалу потребує свого подальшого уточнення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження, сформувати сучасну

структуру ресурсного потенціалу на основі відо�
мих підходів до процесів відтворення ресурсного
потенціалу аграрного сектору економіки з враху�
ванням сучасних змін у розвитку природних та
суспільних ресурсів та використанням сучасних
технологій візуалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сільськогосподарське виробництво є не�
від'ємним від проблем відтворення природних ре�
сурсів та економічного розвитку суспільства та
потребує синергетичного управління економікою
аграрного сектору з врахуванням як законів при�
роди, так і суспільства.

Агропромисловий комплекс належить до над�
то ресурсномістких, де використовується велика
кількість трудових, матеріально�технічних, при�
родних ресурсів. Їх кількісний та якісний склад,
співвідношення між трудовими, матеріально�
технічними і природними ресурсами з одного
боку, та рівень як сумарної, так і поресурсної
віддачі, з другого — визначають величину ресур�

сного виробничого потенціалу в конкретних при�
родно�економічних умовах функціонування да�
ного АПК, його окремих галузей, сфер,
підприємств [4].

На перший погляд, у підручниках національ�
ної та регіональної економіки, розвитку про�
дуктивних сил, вже визначені основні поняття
ресурсного потенціалу та відокремлені при�
родні та економічні ресурси. Так, природні ре�
сурси — "це ті елементи, властивості або ре�
зультати функціонування природних систем,
які використовуються або можуть бути викори�
стані в майбутньому для одержання сировини,
палива, енергії, продовольства тощо" [11]. Якщо
розглянути поняття економічний потенціал
країни то це "сукупна здатність економіки краї�
ни,  її  галузей,  підприємств,  господарств
здійснювати виробничо�економічну діяльність,
випускати продукцію, товари, послуги, задо�
вольняти суспільні потреби, забезпечувати роз�
виток виробництва і споживання. Економічний
потенціал країни може бути представлений у
вигляді комплексу взаємопов'язаних потен�
ціалів як складових структури національної
економіки". Комплекс взаємопов'язаних потен�
ціалів і буде основою структури ресурсного по�
тенціалу аграрного сектору. Така структура
повинна відповідати здатності аграрного сек�
тора національної економіки випускати про�
дукцію, товари, послуги, задовольняти вимоги
продовольчої безпеки, підтримувати та відтво�
рювати природні ресурси, забезпечувати роз�
виток виробництва та споживання сільськогос�
подарських продуктів. Еволюція розвитку
структури може бути продемонстрована на
працях різних вчених від структури складових
до визначення інститутів аграрного сектору та
механізмів відтворення. Деякі вчені [2] акцен�
тують увагу на природних ресурсах та викори�
стовують поняття "природно�ресурсного по�
тенціалу", що, на нашу думку, звужує поняття
та не містить управлінських складових потенц�
іалу. Акцент на природних ресурсах, або розг�
ляд структури ресурсного потенціалу як суми
регіональних компонент також не є комплекс�
ним і не може бути використаний для форму�
вання механізму відтворення. Використання
методу декомпозиції — розкладання складно�
го на простіші складові, які базуються на прин�
ципах поступовості, елементарності може бути
реалізовано для деталізації процесів відтворен�
ня ресурсного потенціалу за окремим напрямом
або з використанням взаємозв'язаних компо�
нент [4]. Деякі автори пропонують сформувати
три напрями структури ресурсного потенціалу
— соціальний, природний та технологічний [5],
додавши до них інноваційний та інтелектуаль�
ний. Але,  на нашу думку, інноваційний та
інтелектуальний потенціал увійде в кожен вид
ресурсу та буде підтримувати його щодо відтво�
рення, оновлення та розвитку, а інтелектуаль�
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ний є складовою нових технологій, інформац�
ійних ресурсів та методів управління і органі�
зації [12]. Попередні авторські дослідження
[13] дозволили визначити структуру трьох груп
ресурсного потенціалу, які з врахуванням но�
вих підходів можуть бути реалізовані в новій
структурі. Так, потенціал розвитку продуктив�
них сил співпадає з розвитком та відтворенням
природних ресурсів, трудових, матеріально�
технічних та організаційно�інформаційних ре�
сурсів. Потенціал розвитку аграрних відносин
входить в управлінський потенціал, який, в свою
чергу складає основу механізму господарюван�
ня. На рисунку 1 представлено структуру ре�
сурсного потенціалу аграрного сектору, як
візуальну об'ємну карту, яка є основою для по�
дальшої деталізації та формування правових,
економічних та управлінських засад відтворен�
ня ресурсного потенціалу. Така структура ви�
користовується в першу чергу, для визначення
напрямів відтворення та формування дієвих
взаємозв'язків між складовими ресурсного по�
тенціалу. В першій проекції ми представляємо
безпосередньо ресурси. В другій — установи,
підприємства та організації аграрного сектору.
В третій — механізми відтворення ресурсів, які
необхідно впроваджувати на всіх рівнях роз�
витку аграрного сектору від держави, регіону,
холдингів до підприємців та домогосподарств.

Ментальна карта може бути побудована за
допомогою спеціальних програмних продуктів,
або за допомогою універсального програмного
забезпечення чи традиційним способом — за до�
помогою листа паперу кольорових фломастерів

або дошки. Така карта є шаблоном для
будь�яких ресурсів та формує загальну
структуру для відтворення. Але кожна з
проекцій ресурсів може бути розшире�
на або мати нульову позицію щодо виз�
начених загальних механізмів. В нашому
випадку, її перший шар має дві сторони і
включає в себе природні ресурси — фло�
ра, клімат, землі, вода, ліси, повітря, над�
ра, фауну, а друга сторона — суб'єкти аг�
рарного сектору, механізми державного
контролю, державні програми відтво�
рення, громадські ініціативи, вимоги еко�
логічного розвитку та продовольчої без�
пеки.

На нашу думку, ресурсний потенціал
аграрного сектору економіки повинен
містити такі складові:

1. Природний ресурсний потенціал
(виробництво сільськогосподарських
продуктів потребує природних ресурсів
— на яких землях, завдяки яким природ�
ним особливостям, користуючись яким
досвідом використання природних ре�
сурсів).

2. Матеріально�технічний та техноло�
гічний потенціал (яка матеріальна база,

наявність та розвиток техніки і технології).
3. Трудовий потенціал (хто буде здійснювати

основні технологічні процеси).
4. Фінансовий потенціал (яке фінансове забез�

печення виробництва та проектів відтворення).
5. Потенціал території (як буде розвиватись,

яка підтримка держави та інвесторів).
6. Потенціал міжгалузевих зв'язків та спожи�

вання (хто споживач продукції).
7. Інформаційно�організаційний ресурс

(правова законодавча підтримка, прозорість
інформаційних потоків, інформаційне забезпе�
чення);

8. Управлінський ресурс (державне управлін�
ня та регулювання; новітні управлінські технології:
планування, управління програмами та проекта�
ми, управління територіями, управління процеса�
ми відтворення).

Така удосконалена структура має динаміч�
ний характер та відповідає на питання змісту аг�
рарного сектору, взаємовідносин між складови�
ми та яким чином можна здійснити відтворення
ресурсного потенціалу аграрного сектору еко�
номіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі реалізації стратегічних напрямів

розвитку сільського господарства необхідно
оцінювати існуючі та потенційні джерела
фінансового забезпечення суб'єктів господа�
рювання. Періодична оцінка джерел фінансо�
вого забезпечення служитиме орієнтиром для
користувачів фінансової інформації (інвес�
торів, кредиторів, органів виконавчої влади в
аграрному секторі та ін.), сприятиме з'ясуван�
ню фінансово�економічного стану та перспек�
тив розвитку оптових ринків сільськогоспо�
дарської продукції, реалізації управлінських
заходів.

До проблеми аналізу та оцінки джерел
фінансового забезпечення суб'єктів господа�
рювання оптових ринків сільськогосподарської
продукції необхідно підходити комплексно,
враховуючи теоретико�методологічні напра�
цювання у цій сфері та специфіку організації
діяльності ОРСП.

УДК. 658.15:333.433:339.33

О. В. Воронченко,
ст. викладач кафедри фінансових ринків,
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОПТОВИХ РИНКІВ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
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EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITION OF WHOLESALE MARKETS
OF AGRICULTURAL PRODUCTS UKRAINE

У даній роботі проведено оцінку фінансового стану оптових ринків сільськогосподарської продукції України.
Доведено, що ефективність фінансово9господарської діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції
визначається їх фінансовим станом. Фінансовий стан є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових
відносин суб'єкта господарювання, визначається сукупністю виробничо9господарських факторів і характеризуєть9
ся системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. На основі
коефіцієнтного аналізу було визначено основні показники, що характеризують фінансовий стан оптових ринків,
зокрема, платоспроможність та ліквідність, фінансову стійкість, ділову активність. Встановлено, основні причини,
які негативно впливають на фінансовий стан: обмежений обсяг власних джерел фінансового забезпечення, недо9
статність зовнішніх джерел фінансового забезпечення, високий рівень кредиторської заборгованості.

In this paper, an assessment of the financial condition of wholesale agricultural markets in Ukraine. It is proved that
the efficiency of financial and economic activity of wholesale markets for agricultural products is determined by their
financial situation. The financial situation is the result of the interaction of all elements of financial relations entity
determined by a combination of industrial and economic factors and characterized by a system of indicators that reflect
the presence, location and use of financial ratio analysis based resursivNa was the main indicators characterizing the
financial position of the wholesale markets, in particular, solvency and liquidity, financial stability, business activity.
Established the main causes that negatively affect the financial condition, a limited amount of own sources of financial
support, lack of external financial support, a high level of accounts payable.

Ключові слова: фінансовий стан, фінансове забезпечення, показник, ліквідність, ділова ак8
тивність, платоспроможність.

Key words: financial position, financial security, index, liquidity, business activity, ability to pay.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науковим доробком процесів фінансового за�
безпечення оптових ринків сільськогосподарської
продукції стали праці видатних вітчизняних та за�
рубіжних вчених економічної та фінансової аграр�
ної науки, зокрема Г. Александера, В. Андрійчу�
ка, О. Ворсовського, О. Гудзь, У. Гладкої, М. Де�
м'яненка, С. Захаріна, П. Канінського, І. Кікоть,
Ю. Лупенка, М. Маліка, В. Ситника, П. Стецюка
та ін. Їхні фундаментальні дослідження знаходять�
ся в основі дослідження сутності проблем фінан�
сування оптових ринків сільськогосподарської
продукції, що засвідчує початок якісно нового
підходу до дослідження проблем фінансового за�
безпечення як цілісної конструкції. Проте слід
відмітити, що спостерігається відсутність науко�
вих досліджень щодо комплексного вирішення
проблем аналізу фінансового забезпечення фун�
кціонування оптових ринків сільськогоспо�
дарської продукції в Україні.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі викладеного можна сформулю�

вати дослідження, яке полягає в оцінці фінан�
сового стану оптових ринків сільськогоспо�
дарської продукції України з метою визначен�
ня рівня їх фінансового забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність фінансово�господарської
діяльності оптових ринків сільськогосподарсь�
кої продукції визначається, в першу чергу, їх
фінансовим станом. Адже в умовах ринкової
економіки обгрунтованість та дієвість управ�
лінських рішень на мікро� та макрорівнях знач�
ною мірою залежить від результатів оцінки
фінансового стану суб'єктів господарювання,
зміст якої виходить за межі обчислення окре�
мих коефіцієнтів і передбачає вивчення комп�
лексу показників, які відображають різні ас�
пекти діяльності. Тому визначимо основні по�
казники, що характеризують рівень фінансово�
го забезпечення, зокрема, платоспроможність
та ліквідність, фінансову стійкість, ділову
активність та прибутковість суб'єктів господа�
рювання.

На підприємстві рівень фінансового забез�
печення основної діяльності визначають за до�
помогою коефіцієнтів ліквідності. Показники
зазначених коефіцієнтів відповідають на питан�
ня, як швидко підприємство спроможне пога�
сити свої зобов'язання за розрахунками з кре�
диторами, по заробітній платі, з бюджетом
тощо.

У світовій практиці ліквідність підприємства
визначають за допомогою коефіцієнтів ліквід�
ності, а саме: абсолютної ліквідності, швидкої

ліквідності та коефіціє�
нту покриття. Коефі�
цієнт ліквідності розра�
ховується як відношен�
ня короткострокових
пасивів та активів, що
використовуються для
їх погашення.

Проаналізуємо рі�
вень ліквідності ТОВ
"Ринок сільськогоспо�
дарської продукції "Сто�
личний", ТОВ "Ринок
сільськогосподарської
продукції "Шувар", ТОВ
"Ринок сільськогоспо�
дарської продукції "Аг�
робізнес", ТОВ "Ринок
сільськогосподарської

продукції "Гектар" та ТОВ "Ринок сільськогос�
подарської продукції "Ясинуватський агро�
сервіс" (табл. 1).

Коефіцієнт покриття вимірює загальну
ліквідність і показує, якою мірою поточні кре�
диторські зобов'язання забезпечуються поточ�
ними активами, тобто скільки грошових оди�
ниць поточних активів припадає на 1 грошову
одиницю поточних зобов'язань. Якщо співвід�
ношення менше, ніж 1:1, то поточні зобов'язан�
ня перевищують поточні активи. Нормативне
значення цього показника дорівнює 2,0.

Таким чином, можна зробити висновок, що
чим більше поточних активів (ресурсів, які
швидко можна перевести в готівку) та менше
короткострокових зобов'язань (борги підприє�
мства, строк погашення яких не перевищує од�
ного року) має підприємство, тим краще його
фінансовий стан.

Як свідчать дані таблиці 1, найвищий ко�
ефіцієнт покриття в усіх досліджуваних су�
б'єктів господарювання спостерігався в 2010 —
та 2011 рр. найгірша ситуація була в 2012 р.,
коли межі коефіцієнта покриття були 0,16—
0,99. Низьке значення коефіцієнта поточної
ліквідності інформує про недостатньо ефектив�
не управління фінансовими ресурсами, а також
неналежну активність оптової та роздрібної
торгівлі на оптових ринках сільськогоспо�
дарської продукції в Україні.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (миттєвої
ліквідності), є проміжним коефіцієнтом по�
криття і показує яка частина поточних активів
з відрахуванням запасів і дебіторської забор�
гованості, платежі по який очікуються не більш
як через 12 місяців після звітної дати, покри�
вається поточними зобов'язаннями. Для під�

ОРСП Роки ТОВ РСГП 
«Столичний» 

ТОВ 
РСГП 

«Шувар» 

ТОВ 
РСГП 

«Гектар» 

ТОВ РСГП 
«Агробізнес» 

ТОВ РСГП 
«Ясинуватський 
агросервіс» 

Коефіцієнт 
покриття 

2010 8,79 8,41 6,72 1,11 1,20
2011 0,78 0,50 0,85 0,97 0,59
2012 0,99 0,46 0,58 0,16 0,97
2013 1,13 0,83 0,52 0,22 0,96

Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності 

2010 8,79 8,35 6,18 1,10 1,20
2011 0,74 0,49 0,85 0,97 0,54
2012 0,88 0,46 0,50 0,16 0,94
2013 1,04 0,81 0,43 0,14 0,93

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

2010 0,02 5,68 0,07 0,11 0,01 
2011 0,29 1,00 0,002 0,14 0,22
2012 0,43 0,29 0,0001 0,0001 0,84
2013 0,49 0,44 0,0001 0,0001 0,84

Чистий 
оборотний 
капітал,  
тис. грн. 

2010 756,6 46807,0 -299,0 -19,6 25,0 
2011 -4530,4 -20634 -944,0 -33,0 -35454
2012 -1241 -61891 -7515 -9437 -2834
2013 -843,8 -18542 -9198 -26423 -4302

Таблиця 1. Аналіз ліквідності оптових ринків
сільськогосподарської продукції*

* розраховано автором за даними фінансової звітності оптових ринків сільськогосподарсь�
кої продукції
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приємств України рекомендована величина
цього коефіцієнта коливається у межах від 0,8
до 1,0. Однак вона може бути надзвичайно ви�
сокою через невиправдане зростання дебі�
торської заборгованості. Як бачимо за даними
таблиці 1, ТОВ "Ринок сільськогосподарської
продукції "Столичний", ТОВ "Ринок сільсько�
господарської продукції "Шувар", ТОВ "Ринок
сільськогосподарської продукції "Гектар" ма�
ють високе значення коефіцієнта швидкої
ліквівдності в 2010 р., яке знаходиться в межах
6,18—8,79. За 2011—2013 рр. в ТОВ "Ринок
сільськогосподарської продукції "Столичний"
значення коефіцієнта швидкої ліквідності зна�
ходиться в межах норми. В ТОВ "Ринок
сільськогосподарської продукції "Агробізнес"
та ТОВ "Ринок сільськогосподарської про�
дукції "Ясинуватський агросервіс" за 2012—
2013 рр. спостерігається негативна тенденція зі
стійкого зниження коефіцієнта швидкої
ліквідності. Критичною виглядає ситуація в
ТОВ "Агробізнес", де даний коефіцієнт коли�
вається в межах 0,16—0,14. З метою поліпшен�
ня значення коефіцієнту швидкої ліквідності ми
рекомендуємо збільшити найбільш ліквідні ак�
тиви, або ж зменшити рівень поточних зобов�
'язання (зобов'язання, які будуть погашені про�
тягом операційного циклу підприємства або
повинні бути погашені протягом дванадцяти
місяців, починаючи з дати балансу).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності являєть�
ся найбільш жорстким критерієм платоспро�
можності і показує, яку частку короткостро�
кової заборгованості підприємство може пога�
сити найближчим часом. Загальноприйнята ве�
личина цього коефіцієнта повинна перевищу�
вати 0,2. Дані таблиці 1 свідчать, що в ТОВ "Гек�
тар" та ТОВ "Агробізнес" існують серйозні про�
блеми із абсолютною ліквідністю, оскільки за
2010—2013 рр. значення коефіцієнтів колива�
лося в межах 0,0001—0,14, і жодного року не
досягло нормативного значення. Тобто даним
суб'єктам господарювання слід рекомендува�
ти вжити заходів щодо його збільшення. Цьо�
го можна досягти, якщо збільшити найбільш
ліквідні активи, або зменшить найбільш термі�
нові зобов'язання та короткострокові пасиви
(короткострокові кредити та поточна заборго�
ваність за довгостроковими зобов'язаннями).

Вцілому, характеризуючи рівень фінансово�
го забезпечення через групу показників лік�
відності, ми можемо констатувати неправиль�
не використання оборотного капіталу, внаслі�
док чого величина оборотного капіталу в всіх
суб'єктів господарювання має від'ємне значен�
ня, що викликане: відверненням засобів в дебі�

торську заборгованість, вкладення в надпла�
нові запаси і на інші цілі, які тимчасово не ма�
ють джерел фінансування.

Важливою умовою фінансової стійкості є на�
явність фінансових ресурсів для розвитку, що
характеризує власні кошти для фінансування
інвестицій і фінансову політику оптових ринків
сільськогосподарської продукції, тобто його
здатність розвиватися в умовах внутрішнього й
зовнішнього середовища. Для цього підприєм�
ство повинне мати гнучку структуру фінансових
ресурсів, при необхідності мати можливість за�
лучати позикові кошти, а також мати можливість
вчасно повернути взяту позичку зі сплатою на�
лежних відсотків за рахунок прибутку або інших
фінансових ресурсів, тобто бути кредитоспро�
можним. Оцінку фінансової стійкості оптових
ринків сільськогосподарської продукції необхі�
дно розпочати з наступних коефіцієнтів, що ха�
рактеризують фінансову стійкість з позиції
фінансової структури капіталу:

— коефіцієнт фінансової автономії;
— коефіцієнт маневреності власних засобів;
— коефіцієнт фінансової стабільності;
— коефіцієнт співвідношення залученого і

власного капіталу;
— коефіцієнт концентрації власного капі�

талу (табл. 2).
Якість фінансового забезпечення, а також

стан та коливання ефективності функціонуван�
ня оптових ринків сільськогосподарської про�
дукції характеризує оптимальність формування
пасивів підприємств, зокрема відведеній у них
частці власного капіталу. Безперечним моментом
є те, що такі чинники, як: дефіцит доступних, за
вартістю, позикових коштів, висока залежність
роздрібної та оптової торгівлі України від інфля�
ційних процесів, експортно�імпортної політики
держави, споживчих можливостей споживачів.

Як свідчать дані таблиці 2, коефіцієнт авто�
номії лише в одного суб'єкта господарювання
ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції
"Шувар" має позитивне значення, проте нижче
від нормативного. Решта досліджуваних
суб'єктів господарювання мають від'ємні зна�
чення. Чим більшим є від'ємне значення, тим
менш стабільним є підприємство, оскільки для
нормалізації свого фінансового стану та вихо�
ду з кризи йому необхідно залучити до госпо�
дарського обороту більше власних активів.

Аналіз коефіцієнтів (табл. 2) у цілому
свідчить про негативні тенденції у зміні дослі�
джуваних показників. При цьому значення ко�
ефіцієнта фінансової автономії (незалежності)
є прийнятним для ТОВ "Столичний" та ТОВ
"Шувар", виходячи з їх специфіки. Рівень кое�
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фіцієнта фінансової стійкості у 2010—2013 рр.
дає підстави стверджувати про перевищення
позикових коштів над власними у всіх дослід�
жуваних суб'єктів господарювання, що з ура�
хуванням спеціалізації та галузевих особливо�
стей формування капіталу є прийнятним. Ко�
ефіцієнт структури залученого капіталу за 2010
— 2013 рр. має тенденцію про зростання, про�
те даний факт можна пояснити періодичним
залученням капіталу. Дане пояснення цілком
підтверджується і з наступним коефіцієнтом,
як бачимо, коефіцієнт кредиторської заборго�
ваності може мати місце у суб'єктів господа�

рювання, які пов'язані з торгівлею, проте ве�
ликі розміри кредиторської заборгованості є
негативною тенденцією і свідчать про напру�
женість фінансового стану та платіжної дис�
ципліни. Вцілому, значення показників фінан�
сової автономії (незалежності) є зависоким
навіть за загально рекомендоване 0,5 [5].

Ще однією групою показників, які дозволя�
ють охарактеризувати рівень фінансового забез�
печення є ділова активність суб'єктів господарю�
вання. Ділова активність суб'єкта господарюван�
ня виступає індикатором розвиненості відносин,
зв'язків, можливостей у державі, є проявом про�

ОРСП Роки ТОВ РСГП 
«Столичний» 

ТОВ 
РСГП 

«Шувар» 

ТОВ 
РСГП 

«Гектар» 

ТОВ РСГП 
«Агробізнес» 

ТОВ РСГП 
«Ясинуватський 
агросервіс» 

Коефіцієнт 
автономії 

2010 0,02 0,29 -0,04 0,22 0,68 
2011 0,01 0,02 -0,05 0,25 -0,03 
2012 0,12 0,02 -0,06 -0,3 -0,04 
2013 0,19 0,03 -0,12 -0,38 -0,07 

Коефіцієнт 
маневреності 
власних засобів 

2010 -36,1 -1,04 -1,16 -0,04 0,1 
2011 -76,75 -35,83 -2,2 -0,08 -24,65 
2012 -4,46 -51,5 -7,76 -1,69 -13,12 
2013 -2,17 -22,15 -2,69 -1,18 -8,47 

Коефіцієнт 
фінансової 
стабільності 

2010 0,93 0,4 -0,02 0,29 2,11 
2011 -0,01 0,03 -0,04 0,33 -0,03 
2012 0,14 0,02 -0,06 -0,26 -0,04 
2013 0,19 0,03 -0,11 -0,31 -0,08 

Коефіцієнт 
співвідношення 
залученого і 
власного 
капіталу 

2010 1,08 2,47 -18,43 2,74 0,47 
2011 135,4 39,17 -27,3 3,02 -36,2 
2012 7,01 65,23 -22,25 -3,82 -24,22 

2013 8,17 32,94 -9,43 -4,16 -12,22 

Коефіцієнт 
концентрації 
власного 
капіталу 

2010 0,02 0,29 -0,02 0,19 0,68 
2011 0,01 0,02 -0,04 0,25 -0,03 
2012 0,12 0,02 -0,05 -0,3 -0,04 
2013 0,18 0,03 -0,12 -0,37 -0,07 

Таблиця 2. Аналіз фінансової стійкості оптових ринків сільськогосподарської продукції,
у 2010—2013 рр.*

* розраховано автором за даними фінансової звітності оптових ринків сільськогосподарської продукції.

ОРСП Роки 
Коефіцієнт 
оборотності 
активів 

Коефіцієнт 
оборотності 
кредиторської 
заборгованості 

Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості 

Строк 
погашення 
дебіторської 
заборгованості 

Строк 
погашення 

кредиторської 
заборгованості 

Коефіцієнт 
оборотності 
матеріальних 

запасів 

Коефіцієнт 
оборотності 
основних 
засобів 

Коефіцієнт 
оборотності 
власного 
капіталу 

ТОВ РСГП 
«Столичний» 

2010 0,07 0,08 0,57 640,4 4562,5 0,22 0,89 4,96
2011 0,05 0,08 0,61 598,4 4562,5 0,27 0,76 6,53
2012 0,03 0,6 0,28 1303,6 608,3 0,50 0,20 0,38 
2013 0,04 1,17 0,63 579,4 312,0 0,63 0,14 0,35

ТОВ РСГП 
«Шувар» 

2010 0,25 3,97 1,46 250 91,93 131,5 0,83 1,37 
2011 0,18 3,92 1,59 229,6 93,11 148,8 0,89 1,53 
2012 0,20 3,52 2,63 138,8 103,69 82,3 1,48 3,09 
2013 0,27 3,41 4,50 81,1 107,04 37,70 2,29 11,77

ТОВ РСГП 
«Гектар 

2010 0,01 0,08 0,41 890,2 4562,5 0,98 44,3 0,07
2011 0,05 0,84 0,12 3041,7 434,5 0,63 36,7 -0,81
2012 0,06 0,92 0,10 3650 396,7 0,87 62,5 -1,29
2013 0,04 0,35 0,08 4562,5 1042,9 0,41 32,0 -0,43

ТОВ РСГП 
«Агробізнес» 

2010 0,007 0,01 0,003 121667 365000 0,0001 0,06 0,005
2011 0,0001 0,006 0,006 608333,3 60833,3 0,0001 0,03 -0,0004
2012 0,0004 0,004 0,0001 3650000 91250 0,003 0,04 -0,0002
2013 0,0002 0,005 0,0001 3650000 73000 0,007 0,01 -0,0001

ТОВ РСГП 
«Ясинуватський 
агросервіс» 

2010 0,19 0,84 0,72 506,9 434,5 0,83 0,10 -0,04
2011 0,03 0,60 0,76 480,3 608,3 0,95 0,11 -0,99 
2012 0,02 0,71 1,59 229,6 514,1 0,73 0,09 -0,44
2013 0,02 1,59 0,45 811,1 229,6 0,45 0,12 -0,31

Таблиця 3. Динаміка показників ділової активності оптових ринків сільськогосподарської
продукції з позиції фінансової структури капіталу, у 2010—2013 рр.

* розраховано автором за даними фінансової звітності оптових ринків сільськогосподарської продукції.
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зорості діяльності, відкритості бізнес�процесів,
свідченням дієвості та дотримання законодавчих
і нормативно�правових норм, наслідком ефектив�
ного управління (на відміну від ділової пасив�
ності) [2, с. 37]. Показники ділової активності
характеризують ефективність використання
фінансових ресурсів оптових ринків сільськогос�
подарської продукції, швидкість обороту капіта�
лу та вкладених ресурсів (табл. 3).

При прискоренні оборотності оборотних
активів із запасів оптових ринків вивільняють�
ся величезні суми активів, які можна додатко�
во направляти на фінансування основної діяль�
ності, проте жоден з оптових ринків не мав у
своєму складі запасів за аналізований період
[3].

Зменшення показника оборотності активів в
ТОВ "Агробізнес" та ТОВ "Ясинуватський агро�
сервіс" на 20—37% на аналізований період озна�
чає зниження кругообігу коштів підприємств, що
є негативною тенденцією. Зменшення оборот�
ності власного капіталу свідчить про зниження
швидкості оборотності власного капіталу, тобто
зменшенням ефективності його використання.
Строк обороту дебіторської заборгованості
збільшився майже у 4,5 рази в ТОВ "Столичний"
та ТОВ "Шувар", тобто дані суб'єкти господарю�
вання отримують оплату по рахунках пізніше, що
негативно позначається на діловій активності
підприємств. Строк обороту кредиторської за�
боргованості є досить великим у всіх аналізова�
них оптових ринків. Адже незначне збільшення
строку обороту кредиторської заборгованості
означає зменшення швидкості сплати заборгова�
ності підприємства. Проте позитивним моментом
у діяльності оптових ринків є те, що строк пога�
шення кредиторської заборгованості знизився в
14,6 разів в ТОВ "Столичний" та 1,9 рази в ТОВ
"Ясинуватський агросервіс"

Для визначення рівня фінансового забезпе�
чення ОРСП не можна використовувати тільки
дані фінансової звітності, оскільки вона відоб�
ражає фінансовий стан ОРСП на звітну дату, а
для підприємства актуальним залишається пи�

тання на скільки реально нині підприємство
забезпечене фінансовими ресурсами для
здійснення основної діяльності та які можли�
вості ОРСП погасити свою кредиторську за�
боргованість [4]. Яка частина дебіторської за�
боргованості може перетворитися на грошові
кошти, чи вистачить запасів, які залишаться
після погашення короткострокових боргів для
здійснення основної діяльності.

При проведенні аналізу кредиторської за�
боргованості потрібно розділити всіх креди�
торів на першочергових та другорядних. Чер�
говість може бути визначена й з точки зору
наслідків затримки платежу. Першочергові
кредитори — це ті, сума зобов'язань яких ста�
новить в загальній вартості 80 % від всієї забор�
гованості.

Дебіторська заборгованість пов'язана з
проблемою неплатежів. ОРСП першочерго�
во розв'язують власні проблеми, незважаю�
чи на використання фінансових зобов'язань
із платежів перед контрагентами. Така пове�
дінка ОРСП зумовлена відсутністю їхньої
майнової відповідальності за невикористан�
ня договірних зобов'язань і дає їм змогу ухи�
лятися від взаєморозрахунків із контраген�
тами. ОРСП можуть одночасно мати креди�
торську і дебіторську заборгованість, проте
покривати одну заборгованість іншою забо�
роняється (табл. 4).

Аналіз дебіторської заборгованості показав,
що сума дебіторської заборгованості у 2010—
2013 рр. зростала у всіх досліджуваних суб'єктів
господарювання. Значні розміри дебіторської
заборгованості призводять до самовільного пе�
рерозподілу оборотних активів між оптовими
ринками, контрагентами, державою і фізични�
ми особами. Дебіторська заборгованість — це
тимчасове заморожування оборотних активів у
господарській діяльності оптового ринку, що є
причиною його фінансових ускладнень [3]. Якщо
відносини між суб'єктами господарювання пе�
редбачають можливість виникнення дебіторсь�
кої заборгованості, то в договорах необхідно

ОРСП Роки ТОВ РСГП 
«Столичний» 

ТОВ 
РСГП 

«Шувар» 

ТОВ 
РСГП 

«Гектар» 

ТОВ РСГП 
«Агробізнес» 

ТОВ РСГП 
«Ясинуватський 
агросервіс» 

Дебіторська 
заборгованість 

2010 177,2 11101,0 2316 580,9 148 
2011 29161,0 30595 5191 864,6 26333 
2012 41725 14319 8957 1762,1 9003 
2013 28690 35711 8222 4237,0 8217 

Кредиторська 
заборгованість 

2010 - 5930 311 - - 
2011 14086 8965 467 16 6627 
2012 21371 12395 979 40,3 1672 
2013 8382 13824 920 108,8 3041 

Таблиця 4. Дебіторська та кредиторська заборгованість оптових ринків
сільськогосподарської продукції, тис. грн.

Джерело: дані фінансової звітності ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний".
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передбачати штрафні санкції за несвоєчасну
оплату покупцями вартості товарів, готової про�
дукції, робіт і послуг. Особливу увагу в процесі
аналізу дебіторської заборгованості слід при�
ділити статті "Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги", яка має найбільшу
питому вагу в загальній сумі дебіторської забор�
гованості. Питома вага дебіторської заборгова�
ності показує, яка частина оборотних засобів
оптового ринку зосереджена в розрахунках. У
цілому ми можемо рекомендувати керівництву
оптових ринків звернути увагу на відповідні до�
говори з контрагентами.

Важливе значення при оцінці фінансового
забезпечення має дослідження кредиторської
заборгованості, адже кредиторська заборго�
ваність вилучає кошти з обороту оптових
ринків замість їх ефективного використання,
тим самим погіршуючи фінансовий стан опто�
вих ринків та рівень їх фінансового забезпе�
чення.

Кредиторська заборгованість у досліджу�
ваних оптових ринків була присутня на про�
тязі 2010—2013 рр. Наявність кредиторської
заборгованості у оптових ринків суттєво
впливає на забезпечення оборотними кошта�
ми. Повільні розрахунки по її погашенню на�
дають оптовим ринкам додаткову можливість
короткострокового фінансування. Оптові
ринки здебільшого самостійно вирішують
питання щодо обсягів, строків і форми пла�
тежів постачальникам. Що стосується розра�
хунків з бюджетом і банками, оптові ринки
сільськогосподарської продукції намагають�
ся виконувати свої фінансові зобов'язання,
оскільки це пов'язано з застосуванням
штрафних санкцій за порушення як строків,
так і обсягів платежів. Таким чином, на�
явність високого рівня кредиторської забор�
гованості є свідченням того, що оптові ринки
сільськогосподарської продукції свої фінан�
сові труднощі перекладають перш за все на
своїх постачальників сільськогосподарської
продукції. Негативним моментом у діяльності
оптових ринків є також відношення суми де�
біторської до кредиторської заборгованості.
Здебільшого, за 2010—2012 рр. сума дебі�
торської заборгованості майже у два рази пе�
ревищувала суму кредиторської заборгова�
ності, а у 2013 р. дебіторська заборгованість
перевищує суму кредиторської у 1,8—3,5
разів. Це свідчить про те, що оптові ринки не�
своєчасно розраховувалися за власними по�
точними зобов'язаннями та не використову�
вали кредиторську заборгованість як основ�
не джерело фінансового забезпечення.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, проведений фінансового ста�
ну оптових ринків сільськогосподарської про�
дукції України з метою визначення рівня їх
фінансового забезпечення дає можливість
встановити основні причини, які негативно
впливають на рівень фінансового забезпечен�
ня. Зокрема це обмежений обсяг власних дже�
рел фінансового забезпечення та недостатність
зовнішніх джерел фінансового забезпечення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ
ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасний стан сільського господарства
Черкаської області характеризується подаль�
шим пошуком шляхів підвищення ефективності
виробництва сільськогосподарської продукції.

Питання ефективності сільськогосподарсь�
кого виробництва досліджували вітчизняні вчені�
економісти В.Г. Андрійчук, А.О. Гуторов, А.Д. Діб�
рова, С.М. Кваша, Г.О. Пухтаєвич, П.Т. Саблук
та ін. Проте недостатньо дослідженими залиша�
ються питання взаємозв'язку факторів та їх впли�
ву на рівень рентабельності виробництва основ�
них видів сільськогосподарської продукції.
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які впливають на економічну ефективність ви�
робництва основних видів сільськогосподарсь�
кої продукції на прикладі сільськогосподарсь�
ких підприємств Черкаської області.
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THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF CHERKASSY
REGION

У статті досліджено основні фактори, які впливають на економічну ефективність сільськогосподарських
підприємств: продуктивність виробництва, окупність витрат та канали реалізації продукції. Проаналізовано тен9
денції щодо змін параметрів ефективності виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в Черкаській
області загалом та двох сільськогосподарських підприємств зокрема за останні 5 років. Проведено порівняння ефек9
тивності виробництва сільськогосподарської продукції в Черкаській області та обраних для дослідження підприєм9
ствах. Пораховано ефект від падіжу худоби та втрати посівів сільськогосподарських культур. Розглянуто структуру
витрат і їх вплив на продуктивність виробництва сільськогосподарської продукції. Аргументовано доцільність
збільшення виробництва кукурудзи на зерно, соняшника і пшениці та зменшення виробництва сої і ячменю у галузі
рослинництва. Запропоновано орієнтацію на розвиток виробництва молочного напряму у галузі тваринництва.

The main factors which influence on agricultural enterprises economic efficiency: productivity, recoupment of
expenses and goods sales channels are investigated. The tendencies concerning efficiency parameters changes of major
agricultural products in Cherkasy region in general and two farms in particular during the last 5 years are analyzed. The
agricultural production efficiency in Cherkasy region and in the farms are compared. The loss of livestock and agricultural
crops effect counted. The structure of costs and their impact on agricultural productivity reviewed. The production
increase feasibility of corn, sunflower and wheat and a reduction in soybean and barley crop in the field proved. The
focus on the development of dairy production in the livestock industry proposed.

Ключові слова: ефективність виробництва, сільськогосподарські підприємства, окупність
витрат, оптимізація, додана вартість.

Key words:  рroduction efficiency, agricultural enterprises, recoupment of expenses, optimization,
added value.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процес виробництва на будь�якому підпри�

ємстві здійснюється при визначеній взаємодії
трьох визначальних його факторів: персоналу
(робочої сили), засобів праці й предметів праці.
Ефективність виробництва — категорія, яка
характеризує віддачу, результативність вироб�
ництва. Вона свідчить не лише про приріст об�
сягів виробництва, а й про те, якою ціною, яки�
ми витратами ресурсів досягається цей приріст,
тобто свідчить про якість економічного зрос�
тання [1; 2].

Ефективність сільськогосподарського ви�
робництва характеризується показниками про�
дуктивності (урожайність, продуктивність тва�
ринництва) і забезпеченості (виробництво зер�
на на душу населення, державна закупівля сіль�
ськогосподарської продукції). У світовій прак�
тиці вважається, що за умови закупівлі 20%
продовольства (від виробленого) країна�імпор�
тер втрачає свою продовольчу незалежність і
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створюється загроза її на�
ціональній безпеці [3].

Одним із напрямів під�
вищення ефективності ви�
робництва сільськогоспо�
дарської продукції є еконо�
мічно обгрунтоване по�
єднання продуктивності ви�
робництва, окупності вит�
рат та напрямів реалізації
продукції. Забезпечення
достатнього для розшире�
ного відтворення рівня еко�
номічної ефективності сіль�
с ь к о г о с п о д а р с ь к и х
підприємств є стратегічною
метою суб'єктів господарю�
вання галузі АПК. Водночас
економічний розвиток має
здійснюватися з врахуван�
ням соціальних та екологі�
чних аспектів. Проте вирішення цих питань не
повинне негативно відображатись на фінансо�
вих результатах підприємства і погіршувати
його економічну ефективність, досягнення якої
є пріоритетним.

На економічну ефективність виробництва
сільськогосподарської продукції також впли�
ває втрата посівів та падіж худоби. Втрата
посівів може бути зумовлена багатьма причи�
нами: вимерзання, хвороби, посуха, але в ос�
нові лежить недотримання технології вирощу�
вання та недостатній ана�
ліз умов регіону. Падіж
худоби відбувається че�
рез хвороби стада, які є
наслідком недостатніх
профілактичних заходів.
Вирішення цих питань
дозволить зменшити втра�
ти виробництва сільсь�
когосподарської продук�
ції та підвищити його
ефективність.

В умовах зростання
вартості ресурсів для ви�
робництва сільськогоспо�
дарської продукції (пали�
ва, мінеральних добрив,
засобів захисту рослин,
електроенергії та ін.), сі�
ль сь когосп одарським
підприємствам необхідно
максимально раціоналі�
зувати їх використання.
Це означає підвищення

енергоефективності виробництва, впроваджен�
ня новітніх технологій та програмного забез�
печення (наприклад, встановлення GPS�систем
на трактори та комбайни), використання мен�
шої кількості одиниць сільськогосподарської
техніки із більшою кількістю рядків для одно�
часного обробітку та ін.

Для визначення шляхів підвищення ефек�
тивності виробництва сільськогосподарських
підприємств України проаналізуємо статис�
тичні дані сільськогосподарських підприємств

Рис. 1. Структура витрат виробництва продукції тваринництва
сільськогосподарських підприємств Черкаської області, 2013 р.

Джерело: розраховано автором з використанням даних Головного управління статис�
тики у Черкаській області [4].

Рис. 2. Структура витрат виробництва продукції рослинництва
сільськогосподарських підприємств Черкаської області, 2013 р.

Джерело: розраховано автором з використанням даних Головного управління статистики
у Черкаській області [4].
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Черкаської області зага�
лом, а також СТОВ ім.
Щорса та СТОВ "Маяк"
зокрема. Розглянемо струк�
туру витрат виробництва
продукції тваринництва
сільсь когосподарських
підприємств Черкаської
області (рис. 1).

До основних витрат ви�
робництва продукції тва�
ринництва в сільськогоспо�
дарських підприємствах
Черкаської області відно�
сяться: корми — 62% (57,5%
в середньому в Україні) та
витрати на оплату праці —
9% (9% в середньому в Ук�
раїні). Основними факто�
рами підвищення продук�
тивності у галузі тварин�
ництва є: покращення якос�
ті кормів, збалансування
раціону харчування та ви�

користання високопро�
дуктивної худоби.

Розглянемо структу�
ру витрат виробництва
продукції рослинництва
сільськогосподарських
підприємств Черкаської
області (рис. 2).

Структура витрат ви�
робництва продукції
рослинництва та тварин�
ництва в сільськогоспо�
дарських підприємствах
Черкаської області май�
же не змінилась за ос�
танні 5 років. До основ�
них витрат виробництва
продукції рослинництва
в сільськогосподарських
підприємствах Черкась�
кої області відносяться:
насіння та посадковий
матеріал — 12% (12,6% в
середньому в Україні),
мінеральні добрива —
15% (16,1% в середньому
в Україні), нафтопродук�
ти — 11% (11,9% в серед�
ньому в Україні), оплата
послуг і робіт, виконаних
сторонніми організація�
ми — 17% (17% в серед�

Види продукції 
тваринництва 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

2013 р.
у % до 
2009 р. 

Продуктивність на 1 голову худоби, т 

ВРХ (жива вага) 0,25 0,13 0,19 0,23 0,23 92,0

Свині (жива вага) 0,21 0,13 0,13 0,17 0,16 76,2

Корови (молоко) 6,6 6,7 7,7 6,5 7,9 119,7
Витрати на 1 голову худоби, грн.

ВРХ (жива вага) 2788,5 1867,8 2913,7 4311,1 5709,0 204,7

Свині (жива вага) 2292,3 1382,8 1561,8 2403,3 2191,6 95,6

Корови (молоко) 13772,7 16931,8 23022,7 19366,7 22733,3 165,1

Ціна реалізації, грн./т

ВРХ (жива вага) 9622,6 9539,5 11908,4 13110,5 9578,3 99,5

Свині (жива вага) 15148,0 12694,7 13366,3 16368,7 15399,8 101,7

Корови (молоко) 1392,3 2855,0 2936,3 2568,6 3308,3 237,6

Рівень рентабельності, %

ВРХ (жива вага) -13,7 -33,6 -22,4 -30,1 -61,4 -47,7 п. 

Свині (жива вага) 38,8 19,4 11,3 15,8 12,4 -26,4 п.

Корови (молоко) -33,3 13,0 -1,8 -13,8 15,0 +48,3 п.

Таблиця 1. Ефективність виробництва основних видів продукції
тваринництва СТОВ "Маяк"

Джерело: розраховано автором з використанням джерела [5].

Види продукції 
рослинництва 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

2013 р. 
у % до 
2009 р. 

Урожайність, т/га
Пшениця озима 7,1 6,0 3,8 6,1 6,9 97,2

Кукурудза на зерно 9,2 4,4 11,1 5,9 9,1 98,9
Ячмінь ярий 4,6 2,9 2,7 3,6 2,1 45,7
Соняшник 3,3 2,3 2,9 2,9 4,4 133,3
Соя 2,4 1,7 2,9 1,6 2,3 95,8

Витрати на 1 га, грн.
Пшениця озима 4161,1 4250,0 2626,7 7550,0 7869,6 189,1 

Кукурудза на зерно 5118,8 4835,7 7963,3 7841,7 9384,9 183,3

Ячмінь ярий 2592,6 1165,6 1623,5 4864,7 3888,9 150,0

Соняшник 3002,0 4612,7 5594,2 7246,4 8926,7 297,4

Соя 4166,7 3150,0 5913,3 5897,3 6409,4 153,8 

Ціна реалізації, грн./т

Пшениця озима 976,1 124,3 1552,6 1353,5 1743,2 178,6

Кукурудза на зерно 753,1 1084,4 1583,6 1465,6 1459,5 193,8

Ячмінь ярий 679,6 937,5 1938,8 1657,1 1731,5 254,8 

Соняшник 1186,8 5427,5 х 3358,3 3856,3 324,9

Соя 3673,1 2941,2 3327,5 3436,7 3709,9 101,0

Рівень рентабельності, %

Пшениця озима 66,6 30,8 124,6 9,4 52,8 -13,8 п. 

Кукурудза на зерно 35,4 -1,3 120,7 10,3 41,5 +6,1 п.

Ячмінь ярий 20,6 133,3 222,4 22,6 -6,5 -27,1 п.

Соняшник 30,5 170,6 х 34,4 90,1 +59,6 п.

Соя 111,6 58,7 63,2 -6,8 33,1 -78,5 п. 

Таблиця 2. Ефективність виробництва основних видів продукції
рослинництва СТОВ "Маяк"

Джерело: розраховано автором з використанням джерела [5]; х — немає даних.
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ньому в Україні) та інші вит�
рати (зокрема, орендна пла�
та за земельні паї) — 29%
(26,4% в середньому в Ук�
раїні).

Підвищення продуктив�
ності виробництва продукції
рослинництва безпосеред�
ньо залежить від витрат на
посадковий матеріал та від
внесення мінеральних доб�
рив. Серед факторів підви�
щення урожайності також
варто виділити дотримання
технології обробітку грунту
та застосування засобів за�
хисту рослин.

Варто зазначити, що вар�
тість виробленої продукції
сільськогосподарських під�
приємств Черкаської області
на одного працюючого є ви�
щою, ніж в середньому в Ук�
раїні. Так, з 2009 року до 2013
року цей показник підвищив�
ся із 209,6 тис. грн. до 275,9
тис. грн. (у галузі рослинниц�
тва зміна відбулась із 196,2
тис. грн. до 247,7 тис. грн., а в галузі тваринниц�
тва із 231,4 тис. грн. до 330,1 тис. грн.). Для по�
рівняння в сільськогосподарських підприєм�
ствах України за аналогічний період показник
зріс із 131,3 тис. грн. до 201,2 тис. грн. (у галузі
рослинництва із 138,7 тис. грн. до 202,2 тис. грн.,
а в галузі тваринництва із 114,0 тис. грн. до 198,2
тис. грн.).

Для поглибленої економічної оцінки функ�
ціонування сільськогосподарських підприємств
та розширеного дослідження їх виробництва
нами було обрано сільськогосподарські підприє�
мства СТОВ "Маяк" та СТОВ ім. Щорса Чорно�
баївського району, Черкаської області.

Розглянемо ефективність виробництва ос�
новних видів продукції тваринництва СТОВ
"Маяк" за останні 5 років (табл. 1).

У СТОВ "Маяк" позитивною є лише тенден�
ція щодо рентабельності виробництва молока,
тому що ціна його реалізації зростає швидши�
ми темпами, ніж витрати на виробництво, при
цьому продуктивність худоби збільшується.

Розглянемо ефективність виробництва ос�
новних видів продукції рослинництва СТОВ
"Маяк" за останні 5 років (табл. 2).

Негативною є лише тенденція щодо рента�
бельності виробництва сої, тому що витрати зро�
стають швидше, ніж ціна реальзації при віднос�

но стабільній урожайності. Зменшення ефектив�
ності виробництва ячменю пов'язане, в першу
чергу, із зниженням його урожайності. Ефек�
тивність виробництва озимої пшениці майже не
змінюється. Водночас існує стійка тенденція
щодо підвищення економічної ефективності ви�
робництва кукурудзи на зерно та соняшника.

Для порівняння розглянемо аналогічні по�
казники СТОВ ім. Щорса за останні 5 років
(табл. 3).

У СТОВ ім. Щорса зниження економічної
ефективності виробництва продукції тварин�
ництва пов'язане із суттєвим зростанням ви�
робничих витрат, яке перевищує зростання
ціни реалізації та продуктивності худоби.

Розглянемо ефективність виробництва ос�
новних видів продукції рослинництва СТОВ ім.
Щорса за останні 5 років (табл. 4).

У СТОВ ім. Щорса ячмінь є збитковою куль�
турою. Витрати на 1 гектар ячменю в середньо�
му є вищими, ніж в СТОВ "Маяк", а реаліза�
ційна ціна є нижчою при схожій урожайності.
Соя має тенденцію до зниження рентабельності
її виробництва через зростання виробничих
витрат більше, ніж ціни реалізації, а також па�
діння урожайності. Решта культур є прибутко�
вими для підприємства із стабільним прогнозом
високої рентабельності їх виробництва.

Види продукції 
тваринництва 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

2013 р. 
у % до 
2009 р. 

Продуктивність на 1 голову худоби, т 
ВРХ (жива вага) 0,19 0,21 0,23 0,23 0,26 136,8

Свині (жива 
вага) 

0,13 0,20 0,19 0,18 0,21 161,5

Корови 
(молоко) 

4,30 3,84 4,06 4,34  5,43 126,3

Витрати на 1 голову худоби, грн. 

ВРХ (жива вага) 3474,8 5490,7 4366,4 6262,5 8237,5 237,1

Свині (жива 
вага) 

1187,0 1977,9 1943,5 2387,5 2865,7 241,4

Корови 
(молоко) 

7781,2 10295,2 12643,6 13330,8  18902,0 242,9

Ціна реалізації, грн./т

ВРХ (жива вага) 7876,8 9145,4 12903,7 12508,4 9671,8 122,8

Свині (жива 
вага) 

13002,8 10387,8 12197,9 15565,1 14563,2 112,0 

Корови 
(молоко) 

1783,9 3009,3 3190,4 2655,5 3311,5 185,6

Рівень рентабельності, %

ВРХ (жива вага) -56,9 -65,0 -32,0 -54,1 -69,5 -12,6 п.

Свині (жива 
вага) 

42,4 5,0 19,3 17,4 6,7 -35,7 п.

Корови 
(молоко) 

-1,4 12,2 2,5 13,6 -4,9 -3,5 п.

Таблиця 3. Ефективність виробництва основних видів продукції
тваринництва СТОВ ім. Щорса

Джерело: розраховано автором з використанням джерела [6].
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ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Ефективність вироб�
ництва сільськогосподар�
ських підприємств Чер�
каської області відрізня�
ється за основними вида�
ми сільськогосподарської
продукції та має різні про�
гнози розвитку на перс�
пективу. Зокрема в СТОВ
"Маяк" та СТОВ ім. Щор�
са економічна ефектив�
ність виробництва сої по�
ступово знижується, хоча
ця культура ще є прибут�
ковою. Водночас ячмінь є
збитковою культурою для
обох підприємств. Галузь
тваринництва характери�
зується нижчими показни�
ками рентабельності, ніж
галузь рослинництва і має
негативний прогноз на
перспективу щодо рента�
бельності свинини та яло�
вичини. Ситуація із еконо�
мічною ефективністю мо�
лока є досить стабільною,
проте дохідність капіталу
тут є значно меншою, ніж
у найбільш рентабельних
видів продукції рослин�
ництва.

Література:
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доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Ефектив�
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miya/efektivnist_virobnitstva_sutnist_ekono�
michni_sotsialni_pokazniki

3. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної еко�
номіки: навч.�метод. посіб. для самост. вивч.
дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 148 с.

4. Статистичний збірник "Сільське госпо�
дарство Черкаської області" 2013 р.

5. Форм а 50�сг СТОВ "Маяк" 2009—
2013 рр.

6. Форма 50�сг СТОВ ім. Щорса 2009—
2013 рр.

Види продукції 
рослинництва 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

2013 р. 
у % до 
2009 р. 

Урожайність, т/га 
Пшениця озима 5,8 4,5 3,3 5,5 6,8 117,2 

Кукурудза на 
зерно 

8,6 4,9 10,6 6,0 7,7 89,5

Ячмінь ярий 3,1 2,4 2,6 3,1  3,0 96,8

Соняшник 2,8 2,4 2,7 2,8 3,8 135,7 

Соя 2,5 1,4 2,4 1,5 2,1 84,0
Витрати на 1 га, грн.

Пшениця озима 2911,0 5464,2 3389,7 6031,1 6520,9 224,0

Кукурудза на 
зерно 

4784,9 4083,8 4441,3 9573,1 8014,3 167,5 

Ячмінь ярий 3153,1 3288,2 3433,3 5072,6  6507,7 206,4

Соняшник 2689,2 2491,3 8145,5 5420,0 6654,6 247,5

Соя 3293,6 2963,1 4922,7 5873,3 6529,1 198,2

Ціна реалізації, грн./т 

Пшениця озима 784,7 1229,5 1444,0 1612,7 1671,2 213,0

Кукурудза на 
зерно 

765,1 1116,8 1533,6 1513,1 1573,7 205,7 

Ячмінь ярий 625,7 750,0 1500,0 1588,2 1749,1 279,5

Соняшник 1230,9 2668,9 х 3342,3 3846,5 312,5 

Соя 2558,8 2166,0 3307,5 3441,1 4580,4 179,0

Рівень рентабельності, % 

Пшениця озима 56,4 1,3 40,6 47,1 74,3 +17,9 п.

Кукурудза на 
зерно 

37,5 34,0 266,0 -5,2 51,2 +13,7 п.

Ячмінь ярий -38,5 -45,3 13,6 -2,9 -19,4 +19,1 п.

Соняшник 28,2 157,1 х 72,7 119,7 +91,5 п. 

Соя 94,2 2,3 61,3 -12,1 47,3 -46,9 п.

Таблиця 4. Ефективність виробництва основних видів продукції
рослинництва СТОВ ім. Щорса

Джерело: розраховано автором з використанням джерела [6]; х — немає даних.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах жорсткої ринкової конкуренції

недостатньо виробляти якісний товар, необ�
хідно забезпечити ще й попит на свою продук�
цію. Ефективним засобом для просування то�
варів і послуг є реклама.
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ASPECTS OF IMPROVEMENT OF DOCUMENTATION AND REGISTRATION OF INTERNET
ADVERTISING

Стаття розкриває тенденції розвитку рекламних послуг через Інтернет, вплив належного оформлення первин9
них документів на аргументоване відображення витрат на рекламу і виготовлення рекламних носіїв у бухгалтерсько9
му й податковому обліку.

Пропонована стаття ставить своєю метою не опис можливостей та переваг мережі Інтернет9реклами, а практич9
ну допомогу бухгалтерові і відображає, що потрібно враховувати на законодавчому рівні:

— обом сторонам правочину як поклопотатися про належне оформлення первинних документів, що підтверд9
жують факт розміщення в Інтернеті реклами;

— рекламодавцеві — при відображенні податкових витрат урахувати обмеження, установлені Податковим ко9
дексом, якщо виконавцем рекламних послуг є нерезидент.

Розроблені в дослідженні пропозиції направлені на удосконалення документального оформлення, бухгалтерсь9
кого й податкового обліку рекламних послуг через Інтернет українськими суб'єктами господарювання. Питання рек9
ламних послуг залишаються актуальними та відкритими для подальших досліджень у зв'язку з реформуванням по9
даткової системи в Україні.

The article reveals trends in the development of advertising services via the Internet, the influence of the proper
registration of primary documents on reasoned reflection expenditure on advertising and production of advertising
media in the accounting and tax accounting.

The proposed paper aims not description and advantages of Internet advertising, and practical assistance to the
accountant and displays that need to be considered at the legislative level:

— both parties to the transaction as proper registration of primary documents confirming the fact of placing online
advertisements;

— the advertiser — by the reflection of the tax expenditure to take into account the restrictions imposed by the Tax
code, if the contractor advertising services is a non9resident.

Developed proposals aimed at improving the documentation, accounting and tax accounting advertising services
via the Internet, Ukrainian entities, issues of advertising services remain valid and open for further research in connection
with the reform of the tax system in Ukraine.

Ключові слова: реклама, продукція, рекламодавець, рекламні засоби, первинні документи,
договір, облік, податки.

Key words: аdvertising, products, advertiser, advertising media, primary documents, contract,
accounting, taxes.

Сьогодні багато видів реклами стає надто
дорогим задоволенням для більшості замов�
ників. Тому намітилась тенденція до збільшен�
ня обсягу продажу рекламних послуг через
Інтернет. Реклама в Інтернеті — зручний спосіб
швидкого повідомлення великій кількості по�
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тенційних покупців товарів (отримувачів по�
слуг) про продавця і продавані ним товари (на�
давані ним послуги). Інтернет�реклама безза�
перечно являється необхідним атрибутом ус�
піху у сучасних рекламних кампаніях.

Так, наприклад, Prom ua — всеукраїнський
торговельний центр в інтернеті, на платформі
якого створили свої сайти більш 437375 ком�
паній, які розместили 15814969 товарів і послуг
в каталозі порталу, цей портал налічує 1,5 міль�
йона лояльних користувачів з щомісячним
відвідуванням понад 10,5 мільйона чоловік.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам вивчення реклами присвячено
праці відомих українських та зарубіжних вче�
них, спеціалістів та практиків, як Є.В. Ромат,
Ю.П. Карпенко, У. Уеллс, Д. Бернет, С. Морі�
арті, А. Лєбєдев�Любімов та інші. Науковці та
практики активно досліджують роль реклами
як однієї з форм масової комунікації, однак,
багато її аспектів, у тому числі документуван�
ня та обліку потребують детального вивчення.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Найскладнішим питанням, з яким зіткнеть�

ся підприємство при запровадженні нового
рекламного виду діяльності, — правильне
оформлення первинних документів на відобра�
ження витрат на рекламні заходи в бухгал�
терському та податковому обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою розміщення реклами є поширення
інформації про особу або товар (ст. 1 Закону
від 03.07.96 p. N 270/96�ВР) [4]. Необхідно заз�
начити, що обмежень щодо способів рекламу�
вання законодавчими нормами не встановлено.
Тобто будь�яка інформація (усна, письмова),
що містить у собі відомості про підприємство і
його господарську діяльність (у т. ч. розміще�
на в Інтернеті), є рекламою.

З 03.10.2014 року набрав чинності Закон
України "Про внесення змін до Закону Украї�
ни "Про рекламу" від 03.07.2014 року № 124.
Зміни до Закону "Про рекламу", що мали на
меті приведення його у відповідність із Євро�
пейською конвенцією про транскордонне теле�
бачення, були заплановані ще у 2008 році, коли
вперше з'явився відповідний законопроект [4].

Головна мета цих змін — закріпити у законі
таке поняття, як "телепродаж" (трансльована
на телебаченні безпосередня публічна пропо�
зиція укласти договір купівлі�продажу щодо

визначеного товару). Це так звані "TV�шопін�
ги", що набули неабиякої популярності ос�
таннім часом.

На телепродаж поширюються вимоги щодо
особливостей розміщення реклами на телеба�
ченні, а саме:

— час мовлення, відведений на рекламу і те�
лепродаж, не може перевищувати 15% протя�
гом астрономічної доби телерадіоорганізацією
будь�якої форми власності (15% доби — це
3 години 36 хвилин);

— частка реклами і телепродажу протягом
кожної астрономічної години фактичного мов�
лення не повинна перевищувати 20% (тобто 12
та 15 хвилин відповідно).

Як правило, для просування сайтів в Інтер�
неті застосовуються такі види реклами:

1. Контекстна реклама (вона ж SEA —
Search Engine Advertising) — це інформація про
сайт рекламодавця, яка розміщується на
верхніх позиціях чи в окремому розділі сайту
пошукових систем (наприклад, Яндекс, МЕТА
тощо). З'являється вона тоді, коли відвідувач
шукає в Інтернеті якусь потрібну йому інфор�
мацію, вводить ключове слово у вікно пошуку
й отримує результат — перелік сайтів. Вибирає
з переліку той, який зацікавить найбільше, та
заходить на нього. Як зрозуміло з назви, зміст
такої реклами відповідає тематиці сторінки, на
якій вона показується, або темі пошуку, зада�
ного інтернет�користувачем. При створенні
контекстної реклами зазвичай використовують
принцип ключових слів, на які орієнтуються і
пошукові системи. Розміщенням такого виду
реклами займаються підприємства, які володі�
ють пошуковими системами і відповідною рек�
ламною мережею, або посередники, які спе�
ціалізуються на інтернет�просуванні суб'єктів
господарювання.

2. Медійна реклама — це розміщення тек�
стово�графічних рекламних матеріалів в Інтер�
неті (як правило, це банер зі статичним або ди�
намічним змістом). Банери — це реклама у ви�
гляді графічного зображення, а саме: прямо�
кутника (так званий прапорець, від англ. banner
— прапор, транспарант), яку розташовують на
різноманітних сайтах. Якщо відвідувача сайту,
де розташований банер, зацікавить цей банер,
він натискає на прапорець і потрапляє на сайт
рекламодавця.

 Банерна реклама може бути розміщена та�
кими способами:

— через банерну службу. Такі служби
об'єднують певну кількість сайтів в одну банер�
ну мережу і потім показують банер на сайтах
своєї мережі;
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— через банерний обмін з іншими ресурса�
ми, з розміщенням банерів інших суб'єктів гос�
подарювання на своєму сайті.

Зазвичай банери розміщують за плату, яка
може бути фіксованою, або ж залежати від пев�
них показників (наприклад, від кількості кліків
мишею, кількості відвідувачів тощо).

Окрім цього, можна розмістити свою рек�
ламу, не маючи сайту — за допомогою створен�
ня так званої картки компанії — шляхом запов�
нення шаблону, розміщеного в Інтернеті. Кар�
тка містить усі необхідні контактні дані та рек�
ламні пропозиції компанії і розташовується в
системах контекстної реклами.

На практиці застосовуються також й інші
види реклами (списки розсилань, дошки оголо�
шень тощо), але названі є найбільш поширеними.

Отже, рекламне агентство може надавати за
плату такі рекламні послуги:

— розміщення на своєму сайті банерів,
іншої рекламної інформації рекламодавців;

— організація розміщення рекламної
інформації на інших сайтах;

— організація контекстної реклами;
— медіа�планування (вибір варіантів рекла�

ми, варіантів її розміщення) тощо.
Поряд із цим рекламне агентство може на�

давати супутні послуги: розробка сайту рекла�
модавця, оптимізація існуючого сайту (його
переробка для кращого сприйняття відвідува�
чами), виготовлення рекламних носіїв (банерів,
міні�сайтів) тощо.

Підприємство�рекламодавець може розмі�
стити рекламу в Інтернеті безпосередньо через
підприємства, яким належать пошукові систе�
ми та через суб'єктів господарювання, які на�
дають рекламні послуги (наприклад, рекламне
агентство).

Між рекламним агентством та рекламодав�
цем можливо укладати різні види договорів.

Посередницькі договори: комісії (гл. 69 Ци�
вільного кодексу), доручення (гл. 68 ЦК),
агентські договори (гл. 31 Господарського ко�
дексу). У цьому разі агентство виступатиме по�
середником між рекламодавцем та підприєм�
ством, що вироблятиме рекламні носії чи роз�
міщуватиме рекламу на своєму сайті (сайтах).

Договір підряду (гл. 61 ЦК). Такий договір
укладають тоді, коли рекламне агентство влас�
ними силами виготовляє рекламні носії, на�
приклад, банери, сайти, міні�сайти тощо.

Договір про надання послуг (гл. 63 ЦК).
Класичний випадок, коли укладаються ці дого�
вори — розміщення банерів, іншої рекламної
інформації рекламодавців на сайті рекламного
агентства.

Крім того, між підприємством�рекламодав�
цем і суб'єктом господарювання, який надає
рекламні послуги, може бути укладено зміша�
ний договір (наприклад, на виконання робіт з
виготовлення рекламного носія і надання по�
слуг з розміщення реклами). Можливість укла�
дення змішаних договорів передбачена ч. 2 ст.
628 ЦК [1].

Таким чином, витрати підприємства на ви�
готовлення і розміщення реклами для відобра�
ження їх у бухгалтерському і податковому об�
ліку, як і інші види витрат, повинні бути доку�
ментально оформлені договором. Незалежно
від виду обов'язковими реквізитами договорів
на рекламні послуги є: умови виготовлення чи
розміщення реклами; перелік виконуваних
робіт; порядок і терміни виконання замовлен�
ня; порядок і терміни розрахунків; сума дого�
вору.

Окрім договору документом, який підтвер�
джує проведення рекламних заходів через
Інтернет, є акт про надання послуг. Такий акт
складається в довільній формі, яка розроб�
ляється сторонами самостійно, але при цьому
повинен містити всі обов'язкові реквізити, пе�
редбачені для первинного документа ст. 9 За�
кону від 16.07.99 р. № 996�XIV [7], а саме: на�
зву документа (форми), дату і місце складан�
ня, найменування підприємства, від імені яко�
го складено документ, зміст і обсяг господарсь�
кої операції, одиницю виміру господарської
операції, посади осіб, відповідальних за здійс�
нення господарської операції і правильність її
оформлення, особистий підпис або інші дані,
що дають можливість ідентифікувати особу,
яка брала участь у господарській операції.

Розділ акта приймання�передачі послуг, у
якому викладено суть господарської операції,
має за змістом відповідати даним договору на
надання рекламних послуг і даним звіту про
проведені рекламні заходи.

Крім того, в актах виконаних робіт мають
бути конкретний перелік наданих послуг, місце
і дата їх надання, а також зазначено, в чому
виражено їх результат. Підприємству, яке вра�
ховує витрати, пов'язані з рекламними захода�
ми (тобто витрати подвійного призначення
згідно з пп. 140.1.5 Податкового кодексу) [2]
для цілей оподаткування, необхідно мати та�
кож такі документи (обов'язковість їх оформ�
лення краще передбачити в договорі):

— детальний звіт, складений у довільній
формі. У подібних звітах може міститися, на�
приклад, така інформація: яка кількість і яких
саме банерів було показано, яка кількість по�
казів закінчилася натисненням на банер (клі�
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ком) і переходом на сайт, із яких регіонів прий�
шли відвідувачі, які побачили або натиснули на
банер, тощо;

— "Print Screen" (знімки зображення по�
точного стану екрану), що дозволить підтвер�
дити реальний факт розміщення реклами в
мережі.

Рекламним носієм в Інтернеті можуть бути:
банери, текстові блоки, рекламні заставки
тощо. Підприємство може виготовити реклам�
ний носій самостійно або доручити його виго�
товлення рекламному агентству або іншій
особі.

Слід зазначити, що рекламний носій може
бути об'єктом авторського права, тому в дого�
ворі на його виготовлення варто застерегти
порядок передачі майнових авторських прав
замовникові на такий носій або ж указати, що
майнові авторські права до замовника не пере�
ходять. Якщо ж йдеться про рекламний носій,
який планується розміщувати на тривалий час
і багато разів повторювати, тоді необхідно все
ж таки передбачити в договорі передачу ав�
торських майнових прав на рекламний носій
рекламодавцеві. Це дозволить уникнути надалі
проблем із правомірністю його використання
(наприклад, у разі, коли рекламний носій роз�
міщується не тільки рекламним агентством, що
його створило).

Авторське право виникає з моменту ство�
рення твору (ч. 1 ст. 437 ЦК). Для виникнення і
реалізації авторського права не вимагається
обов'язкової реєстрації твору або виконання
інших формальностей. Проте якщо автор хоче
повідомити або попередити про свої права, то
він може використовувати знак охорони ав�
торського права (ч. 2 ст. 437 ЦК) [1]. Якщо все
ж таки суб'єкт господарювання побажає зареє�
струвати авторське право на твір в офіційному
держреєстрі, він зможе це зробити в будь�який
час протягом строку охорони авторського пра�
ва (ч. 5 ст. 11 Закону від 23.12.93 p. № 3792�ХІІ)
[6].

У зв'язку з цим можливі два варіанти відоб�
раження витрат на створення веб�сайта в об�
ліку підприємства:

— визнання веб�сайта нематеріальним ак�
тивом із зарахуванням його за первинною вар�
тістю, що складається з ціни (вартості) прид�
бання та інших витрат, безпосередньо пов'яза�
них з його придбанням і доведенням до стану,
в якому він придатний для використання за при�
значенням, на субрахунок 125 "Авторське пра�
во та суміжні з ним права". Такий підхід буде
ще виправданішим у тому випадку, якщо, як
відзначалося вище, замовник веб�сайта одер�

жує від розробника виключні майнові права на
його використання;

— списання вартості розроблення сайта на
витрати поточного періоду.

Тому чи іншому підходу до відображення
витрат на створення веб�сайта варто віддавати
перевагу залежно від того, які завдання пере�
важно належить вирішувати за його допомо�
гою. Капіталізація зазначених витрат має здійс�
нюватися в тих випадках, якщо веб�сайт цілес�
прямовано використовується для отримання
доходу (наприклад, за допомогою Інтернет�
магазину, організованого на сайті підприєм�
ства). Якщо ж зміст сайта має виключно інфор�
маційно�рекламну спрямованість, усі витрати,
пов'язані з його створенням, включаються до
витрат на збут.

Згідно з п. 25 П(С)БО 8 максимальний тер�
мін амортизації нематеріального активу стано�
вить 20 років [8]. Отже, якщо підприємство
пішло першим шляхом (визнання веб�сайта не�
матеріальним активом), необхідно в наказі на
його створення (придбання) установити термін
корисного використання такого НМА. Унаслі�
док досить швидкого прогресу інформаційних
технологій економічно виправданим буде прий�
няти такий термін рівним 5 рокам — за цей час
програмне забезпечення сайта повністю зас�
таріє.

Метод амортизації нематеріального активу
вибирається підприємством самостійно вихо�
дячи з умов отримання майбутніх економічних
вигод (п. 27 П(С)БО 8). Якщо такі умови визна�
чити неможливо, то амортизація нараховуєть�
ся із застосуванням прямолінійного методу.
Однак потрібно підкреслити, що такий метод є
не єдиним — щодо нематеріальних активів існує
можливість застосувати будь�який із відомих
бухгалтерських методів амортизації основних
засобів, визначених відповідним національним
стандартом.

Крім того, введення веб�сайта як немате�
ріального активу в експлуатацію необхідно
здійснювати із застосуванням типових форм,
установлених наказом МФУ № 732 "Про за�
твердження типових форм первинного обліку
об'єктів права інтелектуальної власності у
складі нематеріальних активів" [10].

У рекламодавців виникають ситуації, які по�
в'язані з оподаткуванням операцій з розміщен�
ня реклами.

Необхідно зазначити, що витрати, пов'язані
з розміщенням реклами, включаються рекламо�
давцем до складу витрат на збут (пп. "г" пп.
138.10.3 і пп. 140.1.5 Податкового кодексу); п.
19 П(С)БО 16). Звичайно, за умови, що вони
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пов'язані з господарською діяльністю підприє�
мства, і за наявності підтвердних первинних
документів (пп. 14.1.27, п. 138.2 ПК). Такі ви�
трати визнаються витратами того звітного пе�
ріоду, у якому вони були понесені (п. 138.5 ПК).

Якщо постачальником рекламних послуг є
нерезидент, то рекламодавцеві слід пам'ятати
про обмеження, а саме:

— витрати, понесені (нараховані) у зв'язку
з придбанням рекламних послуг у нерезиден�
та, можна включити до складу податкових
тільки в сумі, яка становить не більше 4 % до�
ходу (виручки) рекламодавця від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) без урахуван�
ня ПДВ і акцизного податку за попередній рік
(пп. 139.1.13 ПК). Обмеження не стосується
витрат, понесених (нарахованих) у зв'язку з
придбанням рекламних послуг у постійного
представництва нерезидента (п. 160.8 ПК);

— не включаються до складу податкових
витрати на придбання рекламних послуг у не�
резидента, який має офшорний статус (пп.
139.1.13, п. 161.3 ПК).

Також резидент�рекламодавець при виплаті
нерезиденту винагороди за виробництво та/або
поширення реклами повинен сплатити податок
з доходів такого нерезидента за ставкою 20 %
за власний рахунок (п. 160.7 ПК).

Порядок відображення в обліку витрат на
виготовлення рекламних носіїв такий:

— якщо авторські майнові права не перехо�
дять до рекламодавця — то вказані витрати
включаються до складу витрат на збут у періоді
їх здійснення;

— якщо договором передбачено перехід ав�
торських майнових прав до рекламодавця —
тоді рекламні носії визнаються нематеріальни�
ми активами і витрати на їх придбання підляга�
ють амортизації (пп. 14.1.120, п. 144.1 ПК). Суми
нарахованої амортизації відображаються у
складі витрат на збут (пп. "д" пп. 138.10.3 ПК, п.
9 П(С)БО 16) [2; 9].

При отриманні послуг з розміщення та/ або
виготовлення реклами податковий кредит у
підприємства�рекламодавця виникає на загаль�
них підставах — за правилом першої події (п.
189.4, 198.2, 198.3, 198.6 ПК).

Якщо ж послуги з розміщення та/або виго�
товлення реклами надає нерезидент, тоді рек�
ламодавець повинен нарахувати податкові зо�
бов'язання з ПДВ на вартість таких послуг, при�
чому незалежно від того, є він сам платником
ПДВ чи ні (п. 180.2, 186.3, 208.2, 208.5 ПК). Ба�
зою оподаткування буде договірна (контракт�
на) вартість таких послуг, перерахована за кур�
сом НБУ на дату виникнення податкових зобо�

в'язань (п. 190.2 ПК). У наступному звітному
(податковому) періоді рекламодавець�платник
ПДВ матиме право на податковий кредит (п.
198.2 ПК).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, можна зробити висновки, що
Інтернет дуже придатливий та раціональний як
рекламоносій, бо він має наступні переваги:
висока сконцентрованість на цільовій аудиторії
(аж до конкретного отримувача); особистісний
характер комунікації, можливість інтерактив�
ного контакту; гнучкість (почати, скорегувати,
зупинити рекламну кампанію можна в будь�
який момент); можливість врахування кон�
тактів з рекламним повідомленням; викорис�
тання різноманітних засобів впливу (зображен�
ня, звуки, спец ефекти, як відомо інформація,
що передається в Інтернет може містити рух�
ливі елементи, відео та ін.); відносно низька
вартість контакту. Найбільш ефективним з них
є пошукове просування сайтів, найпопулярні�
шим залишається банерна реклама, а найдешев�
шим видом — форуми та дошки об'яв. Оплачу�
вати Інтернет послуги можна за однією з семи
моделей оплати. Саме від обраної моделі буде
залежати вартість розміщення даної реклами
та від хостингу, на якому буде розміщуватись
реклама замовника. І, нарешті, можна сміливо
казати про черговий зліт рекламних кампаній
в Мережі. І якщо раніше рекламою в Інтернеті
вважались звичайні банери, що приводили на
Веб�представництво компанії, то на сьо�
годнішній день спектр форматів Веб�реклами
набагато ширший.

 Розміщуючи рекламу в Інтернеті, підприє�
мству�рекламодавцеві слід поклопотати про
належне документальне оформлення операцій,
щоб мати можливість включити витрати на рек�
ламу до податкових витрат. Необхідно зафік�
сувати в договорі перелік документів, які по�
винен передати виконавець послуг рекламодав�
цеві (наприклад, акт про надання послуг, звіт
про проведення рекламного заходу тощо). Рек�
ламний носій підлягає зберіганню протягом
строку, передбаченого для зберігання первин�
ного документа.
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