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METHODICAL APPROACHES TO IMPROVE PRIMARY ACCOUNTING OF PRODUCTION
COSTS OF CROPS
В умовах функціонування ринкових відносин сільськогосподарські товаровиробники повинні самостійно приймати
обгрунтовані управлінські рішення щодо виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, пошуку каналів її
реалізації, забезпечення відповідності якісних та економічних характеристик продукції існуючим вимогам з метою повного
задоволення існуючих потреб споживачів.
За таких умов постає необхідність у формуванні товаровиробниками інформаційної бази щодо рівня виробничих і мар9
кетингових витрат зернових культур, яка повинна надавати у повному обсязі вичерпну інформацію і грунтуватися на: об9
ліковій інформації, що відображається у бухгалтерській (фінансовій) та управлінській звітності; обліковій економічній інфор9
мації.
Встановлено, що вибір і деталізація об'єктів планування й обліку витрат залежать не лише від можливостей калькулю9
вання собівартості, а й від інших ознак: особливостей виробничого і технологічного процесів та їх кінцевих результатів (види
робіт, продукції), спеціалізації діяльності, потреб і запитів щодо використання планово9облікової інформації для управлін9
ня виробництвом.
Запропоновано практичні рекомендації щодо удосконалення обов'язкових і додаткових реквізитів первинних документів
з обліку витрат виробництва зернових культур, що забезпечить повноту відображення облікової інформації, яка необхідна
для прийняття виважених управлінських рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами.
In terms of functioning of market relations, agricultural producers must make their own informed management decisions
regarding the production of main kinds of agricultural products, find channels for its implementation ensuring compliance of
quality and economic characteristics of the products existing requirements to fully meet the existing needs of consumers.
Under such circumstances, the need arises in the formation of the producers of the information base relative to the level of
production and marketing costs of crops, which should provide sufficient detailed information and should be based on accounting
information, which is reflected in the accounting (financial) and management reporting; accounting economic information.
It is established that the selection and detail of objects planning and accounting costs depend not only on the possibilities of
calculation of the cost, but also on other criteria: manufacturing and technological processes and their end results (works, products),
specialization of activities, needs and queries regarding the use of planning and accounting information to management.
Practical recommendations for the improvement of mandatory and optional requirements for the primary documents on
accounting of production costs of crops that will provide a complete reflection of accounting information which is required for
making informed management decisions both internal and external users.

Ключові слова: облік інформації, первинна документація, витрати, зернові культури.
Key words: accounting information, primary documents, costs, crops.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Виробництво продукції зернових культур за(
лишається однією із найбільш важливих і склад(
них проблем сільського господарства. Вирішен(
ня зазначеної проблеми, що передбачає істотне
підвищення ефективності виробництва, зростан(
ня урожайності зернових культур, покращення
Передплатний індекс 21847

якості зерна та зниження його собівартості мож(
ливо на основі модернізації зернової галузі й роз(
ширення посівних площ. Створення сучасної ма(
теріально(технічної бази через оновлення основ(
них засобів і застосування прогресивних техно(
логій сприятиме значному збільшенню обсягів
виробництва зерна в сільськогосподарських

3

АГРОСВІТ № 21, 2016
підприємствах і гарантуванню про(
Об’єкт виробництва – групи та види зернових культур
довольчої незалежності України. В
успішному розв'язанні зазначених
Об’єкти планування та обліку витрат, групи та види зернових культур
проблем особливе значення має
удосконалення управління вироб(
ництвом зерна, опрацювання прин(
Рис. 1. Традиційна модель визначення об'єктів і організації
ципово нових підходів до його
планування та обліку витрат на виробництво зерна
організації в економічних суб'єк(
тах, регулювання економічних відносин і ра(
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ціональне використання виробничого потенціа(
Вибір і деталізація об'єктів планування й об(
лу цієї стратегічної галузі.
ліку витрат залежать не лише від можливостей
Першорядного значення набуває вміння оці( калькулювання собівартості, а й від інших ознак:
нити ситуацію, розробити, реалізувати і контро( особливостей виробничого і технологічного
лювати комплекс заходів, які дозволять знизити процесів та їх кінцевих результатів (види робіт,
можливі втрати до беззбиткового рівня, спрогно( продукції), спеціалізації діяльності, потреб і за(
зувати наслідки управлінських рішень, що прий( питів щодо використання планово(облікової
маються, — це необхідна умова успішного функ( інформації для управління виробництвом.
ціонування сільськогосподарського підприємства.
За результатами дослідження, об'єктами
За таких умов постає необхідність у форму( планування і обліку витрат у виробництві зер(
ванні товаровиробниками інформаційної бази на можуть бути: види та елементи витрат (вит(
щодо рівня виробничих і маркетингових витрат рати на насіння, добрива, засоби захисту рос(
зернових культур, яка повинна надавати у повно( лин, оплату праці тощо); технологічні процеси;
му обсязі вичерпну інформацію і грунтуватися на: фази (періоди, цикли) виробництва; госпрозра(
обліковій інформації, що відображається у бух( хункові підрозділи (центри відповідальності);
галтерській (фінансовій) та управлінській зернові культури, групи культур; змішані об'єк(
звітності; обліковій економічній інформації, що ти (процеси, фази тощо). За такого різномані(
міститься у бізнес(планах; виробничих планах; ття об'єктів планування та обліку витрат у ви(
планових, нормативних калькуляціях; кошторисі; робництві зерна можна забезпечити необхідні
техніко(економічній документації; статистичних умови для формування релевантної інформа(
даних по галузі; економічних оглядах; актах по( ційної системи про виробничі витрати для по(
даткових перевірок, аудиторських висновках і треб економічного аналізу, контролю й управ(
звітах, даних агротехнічного обліку.
ління, реєстрації і фіксації відомостей, їх збо(
ру у потрібних параметрах у часі та просторі,
необхідні для управлінської системи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На рисунках 1 і 2 наведено варіанти визна(
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розробку теорії і практи( чення об'єктів планування та обліку витрат у
ки обліку витрат і калькуляції собівартості виробництві зерна для порівняння і вибору
продукції здійснили вітчизняні вчені, зокрема, найбільш ефективних (оптимальних) моделей.
Перша модель (рис. 1) передбачає організа(
О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв,
А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, цію планування та обліку у традиційному по(
В.М. Жук, Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, В.О. Ла( рядку, коли об'єктами планування й обліку ви(
стовецький, Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, Н.М. Ма( трат є зернові культури, група культур. Ця мо(
люга, О.А. Петрик, І.Б. Садовська, В.В. Сопко, дель більше пристосована для контролю за ви(
Л.К. Сук, П.Т. Саблук, М.Г. Чумаченко, Л.С. Шат( конанням планових показників господарства
ковська, В.О. Шевчук, В.П. Ярмоленко. Проте, наприкінці року. Проте не повною мірою прий(
їхні дослідження відображали розгляд цієї про( нятна для контролю за рівнем витрат протягом
блеми на рівні галузей народного господарства, маркетингового року як у цілому по господар(
що не дозволяло враховувати технологічні особ( ству, так і по окремих підрозділах.
Другий варіант (рис. 2) допускає організа(
ливості виробництва окремого продукту.
цію планування та обліку витрат за техноло(
гічними циклами і фазами виробництва про(
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є розробка теоретичних дукції зернових культур.
На рівні госпрозрахункових підрозділів
положень і практичних рекомендацій щодо удос(
коналення ведення первинного обліку з метою підприємства об'єктами планування та обліку
формування інформаційного масиву даних для витрат є окремі цикли і фази виробництва, як по(
казано на рисунку 2, а об'єктами калькуляції —
прийняття ефективних управлінських рішень.

4

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2016
Об’єкт виробництва – групи та види зернових культур

Об’єкт планування та обліку витрат – цикли виробництва

Осінньо-зимові
роботи

Весняно-польові
роботи

Вегетаційний період
культури і збирання
врожаю

1

Транспортування та
переробка
врожаю

Об’єкти планування та обліку витрат – фази виробництва

Осінній
обробіток
ґрунту до
внесення
добрив

Роботи із
проведення
снігозатримання

Весняний
обробіток
ґрунту та
внесення
добрив

Сівба

Догляд за
посівами

Збирання
урожаю

2

Транспортування і
переробка
урожаю

Рис. 2. Модель визначення об'єктів і організації планування та обліку витрат
за циклами — 1, фазами — 2 виробництва зерна

види робіт і види продукції. У цілому об'єктами
планування та обліку витрат є конкретні види і
групи зернових культур, а об'єктами калькуляції
— види незавершеного виробництва, робіт і види
продукції (зерно, зернові відходи, солома).
Для задоволення потреби управління в опера(
тивній об'єктивній та достовірній інформації, а
також контролю й аналізу витрат варіант плану(
вання та обліку витрат по технологічних проце(
сах є універсальним. База даних по витратах
збільшується у кілька разів при зростанні обсягів
роботи планово(економічної служби. Проте цей
варіант можна застосовувати у вузькоспеціалізо(
ваних підприємствах, а також там, де широко ви(
користовуються комп'ютерні програми при об(
робці даних планування й обліку. Більшість
суб'єктів господарювання є багатогалузевими
підприємствами з неналагодженою планово(еко(
номічною службою, а тому цей варіант плануван(
ня і обліку можна використовувати у майбутньо(
му при поглибленні спеціалізації виробництва та
покращанні роботи економічного підрозділу [1].
Важливого значення при організації обліку
та контролю надають інформації щодо рівня
витрат за етапами технологічного процесу ви(
рощування і зберігання зерна та видами про(
дукції, оскільки вони лежать в основі форму(
вання об'єктів обліку витрат зернових культур
і калькулювання (рис. 3).
Особливу увагу в облікових документах
приділяють показникам, які формуються в доку(
ментах первинного обліку товарно(матеріаль(
них цінностей, затрат праці, виходу продукції,
а також облікових регістрах, де накопичуєть(
ся інформація про витрати насіння; вартість ви(
користаних добрив; вартість зерна, що на(
Передплатний індекс 21847

дійшло до місць зберігання; обсяги витрат і ви(
ходу зернопродукціі.
З метою визначення оптимального рівня
витрат на вирощування та зберігання зернових
культур важливе значення відводиться показ(
никам, сформованим на основі позаоблікових
документів. Так, у цій групі показників велику
увагу рекомендуємо відводити інформації, що
надходять із таких документів:
— агротехнічного обліку, де акумулюють(
ся та узагальнюються дані про витрати за ви(
дами робіт, що виконуються під певну культу(
ру, нормах, і нормативами витрат на 1 га посіву,
на 1 ц продукції і на плановий обсяг врожаю;
— техніко(економічної документації, бізнес(
планів, виробничих планів, у яких системати(
зується інформація про технологію виробницт(
ва зерна, витрати під урожай майбутнього року,
планові показники про витрати на зерновироб(
ництво і збут зернопродукціі, а також скла(
дається кошторис поточних витрат на виробниц(
тво і калькуляція собівартості зернопродукції.
Важливою при організації управлінського
обліку є інформація про витрати за етапами
технологічного процесу вирощування і збері(
гання зерна та видами продукції, оскільки вони
лежать в основі формування об'єктів обліку
витрат зернових культур і калькулювання [2].
Інформація за об'єктами обліку витрат є
одним із вагомих важелів контролю за собівар(
тістю зернових культур, який грунтується на
чіткому визначенні складу витрат. У сільсько(
му господарстві воно регламентується Мето(
дичними рекомендаціями по калькулюванню
собівартості продукції (робіт, послуг) у
сільськогосподарських підприємствах, а перед(
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Особливу увагу слід приділи(
ти якості зібраного врожаю: во(
логості, частки пошкодженого
ОсінньоВесняні
ВесняноРоботи по
Тимчасове
Тривале
зимові
літні
збиранню
зберігання
зберігання
роботи
зерна на одиницю ваги зібрано(
зернових
зернових
зернових
роботи
роботи
го зерна. Із цією метою агроном(
культур
культур
культур
насіннєвод здійснює вибіркове
лабораторне дослідження зібра(
ного врожаю від кожного зер(
Об'єкти обліку витрат
нозбирального комплексу із
фіксуванням у журналі лабора(
Посівні
Роботи зі збиРоботи з
Роботи з
Осінній
Весняний
роботи, із
рання урожаю,
переробки
очищення,
торних досліджень.
обробіток
обробіток
його транспортузахисту
зернових
доробки,
ґрунту,
ґрунту,
Нарахування заробітної пла(
вання,
рослин і
знезаракультур
внесення
роботи
післязбиральна
догляду
за
ження
і
ти комбайнерам, яка залежить го(
добрив,
з насінобробка
сушіння
посівами
зимові
ням
ловним чином від зібраної площі,
зернових
продукції
роботи по
культур
повинно враховувати реальні
снігозатриманню
втрати зерна під час його збиран(
(НЗП на
ня. У зв'язку з цим необхідно до(
початок
року)
повнити обліковий лист трактори(
Відходи
Побічна
Основна
Зернопродукпродукція
продукція
ція по класах і
(зернові )
ста(машиніста такими реквізита(
(солома)
(зерно)
сортах
ми: недотримання термінів вико(
нання робіт, втрати зерна, відхи(
лення від технологічних норм,
Об’єкти калькуляції
простої з вини працівника.
Рис. 3. Об'єкти обліку витрат зернових культур
Великого значення з метою
за циклами виробництва
контролю витрат має докумен(
бачені в них калькуляційні статті витрат орієн( тація з обліку вирощених зернових культур, до
товані в основному на розрахунок повної ви( складу якої входять кілька первинних доку(
робничої собівартості продукції наприкінці ментів з однаковими реквізитами, що призво(
дить до дублювання облікової роботи. З метою
року [3].
Оптимальне використання машинно(трак( усунення цього недоліку рекомендуємо вико(
торного парку в період проведення збиральної ристовувати один документ "Щоденник над(
кампанії може бути забезпечене через викори( ходження сільськогосподарської продукції", в
стання карти полів, що дає можливість оптим( якому пропонуємо передбачити реквізити з
ізувати терміни збирання шляхом ефективно( обліку кількості, якості та вартості всіх видів
го переведення збиральних загонів із одного продукції зернових культур. При цьому слід
поля на інше, враховуючи місцерозташування зазначити, що робити записи у Щоденнику до(
та час настання сприятливих умов для скошу( цільно тільки на місцях приймання для тимча(
вання зернових [4]. У цьому випадку для ефек( сового зберігання — на токах і складах.
Щодо організації первинного обліку при над(
тивного використання зернозбиральної техні(
ки необхідно враховувати її технічні парамет( ходженні зерна на зернотоках, то в чинних доку(
ри для збирання зернових, а саме: прийнятні па( ментах по руху зернопродукції пропонуємо
раметри вологості зерна, градус нахилу тощо. відображати показник "Засміченість зерна"
З метою формування інформаційного маси( (якщо цей документ формується на елеваторі, то
ву необхідно, щоб керівник зернозбирального наявність такого показника в документі обов'яз(
загону складав звіт щодо використання зерно( кова, оскільки на елеваторі за ним визначають
збиральної техніки, який буде підставою для клас зерна для обліку його якості. Крім того, про(
узагальнення інформації про роботу трактор( понуємо об'єднати первинні документи щодо об(
ної бригади у виробничому звіті. Основні по( ліку сушіння та первинної переробки продукції в
казники звіту про використання зернозбираль( один документ "Акт про сушіння, сортування і
ної техніки: зібрана площа, намолот зернових, переробки продукції рослинництва" з такими
тривалість робочого дня, години повного за( реквізитами: найменування відпущеної у пере(
вантаження зернозбирального комплексу та робку продукції, її фізична маса, сорт, засмі(
простою із зазначенням їх причин. Вагу намо( ченість зерна, рівень вологості, а також отрима(
лоченого зерна визначають на основі талонів них від переробки видів продукції та її характе(
комбайнера і порівнюють із даними журналу ристики (якість, вологість, розміри після пере(
робки, втрати від браку у виробництві).
вагаря [5].
Технологічний процес вирощування і зберігання зерна (цикли виробництва)
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На підставі даних фактичного контролю,
лабораторного аналізу й органолептичного
обстеження рекомендуємо для обліку і конт(
ролю кількості та якості продукції зернових
культур на стадії їх зберігання складати "Акт
обліку та контролю збереження зернопро(
дукції", в якому передбачено кількість і якість
зернопродукції при оприбуткуванні, та за ре(
зультатами контролю виявлено втрати, причи(
ни їх виникнення та винні особи.
З метою підвищення інформативності даних
про склад і структуру витрат рекомендуємо
заповнювати виробничий звіт тракторно(
рільничої бригади, в якому поряд із фактични(
ми витратами відображати планові (кошто(
рисні) показники як за місяць, так і наростаю(
чими підсумками з початку року, що дозволить
порівняти фактичні дані із запланованими і ви(
явити відхилення.
При надходженні зерна різних культур і від
різних господарств на зерносховищах прово(
дять лабораторний аналіз середньодобових
зразків, у процесі якого необхідно скласти до(
кумент "Картка аналізу зерна", де передбачи(
ти розрахунок середнього показника вологості
(у відсотках) на підставі даних замірів і середніх
показників засміченості (у відсотках) на під(
ставі зважування їх у зразках фракцій.
Результати зважування кормових зернопро(
дуктів і зерновідходів пропонуємо оформлю(
вати внутрішнім документом "Накладна на зер(
новідходи", на підставі якої визначати отримані
обсяги.
ВИСНОВКИ

Отже, важливим засобом інформаційного
забезпечення процесу управління діяльності
сільськогосподарських підприємств, функції
якого в ринкових умовах змінилися, є внут(
рішнє планування та організація первинного
обліку. Найважливішим завданням облікової
служби залишається інформаційне забезпечен(
ня менеджменту сільськогосподарського
підприємства для прийняття обгрунтованих
рішень і контролю за збереженням власності.
Поряд із цим виникають специфічні функції,
пов'язані із забезпеченням стійкого фінансово(
го стану підприємства за допомогою захисту
вкладеного капіталу від ризику його втрати,
максимальним збільшенням суми прибутку
шляхом впливу на ринок збуту, запроваджен(
ням жорсткого режиму економії, систематич(
ного контролю за витратами.
Вважаємо, що запровадження вище перера(
хованих облікових документів дасть змогу
сформувати інформаційну базу для прийняття
Передплатний індекс 21847

оперативних та обгрунтованих управлінських
рішень керівництвом сільськогосподарського
підприємства. пов'язаних із визначення заходів
щодо підвищення ефективності вирощування
зернових і зернобобових культур.
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PIG BREEDING IS A KEY SECTOR IN AGRICULTURE OF UKRAINE

Висвітлюються особливості організації виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприєм9
ствах та визначення можливостей підвищення його ефективності. У процесі дослідження використано сукупність
прийомів і методів, зокрема аналогії та порівняння, індукції та дедукції з метою уточнення поняття "ефективність
виробництва". Методи теоретичного узагальнення та монографічний використовували для поглибленого досліджен9
ня особливостей розвитку свинарства, визначення резервів покращення роботи галузі на прикладі окремих
підприємств. Обгрунтовано стан економічного розвитку галузі свинарства регіону та визначено шляхи підвищення її
економічної ефективності. Розвиток галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах України в цілому і
Запорізької області, зокрема, характеризується нестабільністю та почерговим перепадом від збитковості до низько9
го рівня прибутковості, що обумовлено групою технологічних та економічних чинників.
Features of the pig production organization in agricultural enterprises were developed and opportunities for their
improvement were identified. The theoretical aspects of a production efficiency of agricultural enterprises were studied
with usage the methods of induction and deduction, and in9depth justification of the concept of "production efficiency"
— a method of analysis and synthesis. The condition of economic development of pig industry in the region was justified
and the ways to further improve the economic efficiency of pork production were identified.
The development of pig industry in the Ukrainian agricultural enterprises in general and the region, in particular, is
characterized by instability and alternately deviation from unprofitable to low profitability due to a group of technological
and economic factors.

Ключові слова: свинарство, ринок, сільськогосподарське підприємство, споживання, дер6
жавне регулювання, економічна ефективність, інвестиції.
Key words: pig breeding, market, agricultural enterprise, consumption, government regulation,
economic efficiency, and investments.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Свинарство як одна з провідних галузей
тваринництва та сільського господарства Ук(
раїни постійно привертає підвищену увагу на(
уковців і практиків. Така увага зумовлена тим,

8

що на галузь покладається вирішення ряду
важливих питань, зокрема продовольчої без(
пеки країни в контексті забезпечення населен(
ня таким важливим продуктом харчування, як
свинина.
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Таблиця 1. Виробництво та споживання свинини в Україні, 2008—2015 рр.
Фактичне виробництво, тис. т
те ж на одну особу, кг
Імпорт, тис. т
те ж на одну особу, кг
Усього ресурсів, тис. т
Фонд споживання – всього, тис. т
те ж на одну особу, кг
Співвідношення виробництва свинини до
її споживання, %

2008
590
12,7
249
5,4
822

2009
527
11,5
225
4,9
743

2010
631
12,9
193
4,0
828

2011
705
15,5
153
3,4
866

2012
701
15,4
289
6,4
988

2013
748
16,5
234
5,2
985

2014
743
16,4
125
2,8
872

2015
760
17,8
75
1,8
835

820
17,8

741
16,1

825
18,0

850
18,6

961
21,1

975
21,5

848
19,7

775
18,1

72,0

71,1

76,5

82,9

72,9

76,7

85,2

98,1

Найбільшу чисельність свиней (21,4 млн
голів) на території нашої держави зареєстро(
вано в 1971, а максимальне виробництво свини(
ни (2066,9 тис. тонн у забійній масі) — в 1989
році [1]. Таких показників було досягнуто в
основному за рахунок спеціалізації галузі та
створення відповідної матеріально(технічної
бази. У спеціалізованих свинарських господар(
ствах і промислових комплексах продук(
тивність тварин була в 2—2,5 раза вищою, а зат(
рати праці у 8—10 разів меншими порівняно з
іншими категоріями господарств.
Галузь є ключовою та системоутворюючою
в сільському господарстві України, тому що:
традиційно мала вагому долю в виробництві та
в споживанні м'яса в Україні (30—40 %); має
власний потенціал забезпечення кормами за ра(
хунок достатніх обсягів вирощуваного в Ук(
раїні зерна; короткий виробничий цикл (відго(
дівля — до 120 днів) і здатна в короткі строки
забезпечити нарощування обсягів виробницт(
ва продукції.
Однак попри надзвичайну важливість галузі
для вітчизняної економіки фактичний стан її
впродовж останніх років не відповідає потен(
ційним можливостям.
У цілому по Україні свинарська галузь має
дуже низькі виробничі показники. Так, серед(
ньодобовий приріст свиней на вирощуванні та
відгодівлі у 2015 р. становив 480 г, а вихід поро(
сят на основну свиноматку лише у 567 підприє(
мствах із 2014, які отримали приплід, — стано(
вив понад 15 голів за рік [8, с. 116, 119].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню розвитку галузі свинарства
присвячено праці В.С. Дієсперова [1], В.К. Збар(
ського [2], М.В. Ільчука та М.М. Калінчика [3],
Н.П. Опари [4], С.М. Приліпка [5], В.П. Рибал(
ки [7], М.П. Талавирі [9] та інших.
Сукупність цих чинників обумовлює не(
обхідність розробки національної Програми
розвитку свинарства на період до 2020 року з
чітким визначенням пріоритетів розвитку га(
лузі та механізмів їх державної підтримки з
Передплатний індекс 21847

урахуванням специфіки ринкової економіки та
вимог СОТ і ЄС.
В останній час свинарство як одна з про(
відних галузей тваринництва та сільського гос(
подарства України постійно привертає підви(
щену увагу науковців і практиків. Така увага
зумовлена тим, що на галузь покладається ви(
рішення ряду важливих питань, зокрема про(
довольчої безпеки країни в контексті забезпе(
чення населення таким важливим продуктом
харчування, як свинина.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є висвітлення особли(
востей організації виробництва продукції сви(
нарства в сільськогосподарських підприєм(
ствах та визначення можливостей підвищення
його ефективності.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У процесі дослідження використано су(
купність прийомів і методів, зокрема аналогії
та порівняння, індукції та дедукції з метою
уточнення поняття "ефективність виробницт(
ва". Методи теоретичного узагальнення та мо(
нографічний використовували для поглиблено(
го дослідження особливостей розвитку свинар(
ства, визначення резервів покращення роботи
галузі на прикладі окремих підприємств.
ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

До основних напрямів розвитку галузі сви(
нарства України належать збільшення обсягів
виробництва продукції з метою забезпечення
достатньої їх кількості для споживання насе(
лення країни. Залишаються також невирішени(
ми питання, пов'язані з розробкою системного
підходу до визначення факторів формування
ефективності у свинарстві, систематизації по(
казників різних видів ефективності в галузі,
недостатньо вивчені організаційно(економіч(
ний механізм і напрями забезпечення його
ефективності.
Рекомендовані норми Міністерства охоро(
ни здоров'я щодо споживання свинини — 30 кг
на рік. Фактично ж споживається лише 18,1 кг,
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Сільськогосподарські підприємства
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свиней)

свині на м’ясо

Посередник
продукція

Переробні
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(вирощування і
відгодівля
свиней)

свині на м’ясо

Посередник

Споживачі продукції галузі свинарства

поросята
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Рис. 1. Рух продукції галузі свинарства

що майже на 40% менше визначеної норми
(табл. 1).
Характерною рисою галузі є те, що вона
функціонує у надзвичайно великому діапазоні
— від промислового до натурального вироб(
ництва і тому потребує окремого підходу до
різних форм підприємств.
У 2015 р. частка господарств населення у
виробництві свинини України становила май(
же 50%, що з урахуванням вимог ЄС зумовлює
виникнення питань щодо якості виробленої
свинини. Адже господарства населення не мо(

жуть конкурувати з товарним виробництвом.
Тому, на наш погляд, необхідно орієнтуватися
на розвиток високотоварного виробництва
продукції галузі поряд зі створенням умов
щодо збільшення поголів'я свиней в господар(
ствах населення та підвищення рівня їх товар(
ності. Надзвичайно важливе значення набуває
забезпечення населення племінним молодня(
ком свиней (рис. 1).
У схемі руху продукції свинарства доміну(
юче положення займають спеціалізовані
сільськогосподарські підприємства, які одно(

Таблиця 2. Ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах
України, 2008—2015 р.
Показник
Поголів’я свиней, тис. гол.
Реалізовано свиней, тис. т
Повна собівартість 1 ц, грн.
Середня ціна 1 ц, грн.
Витрати кормів на 1 ц приросту свиней,
ц. корм. од.
У структурі витрат на виробництво
приросту свиней:
матеріальні - всього
у т.ч. корми
Державна підтримка на 1 т реалізованої
продукції, грн.
у т.ч. бюджетна підтримка
Рівень рентабельності, %
Видатки державне на розвиток аграрного
сектора, млрд. грн.*
те ж на 1 га с.-г. угідь, грн.

2008
2730,9
242,7
1157,21
1160,11

2010
3625,2
312,4
1323,69
1220,40

Рік
2012
3556,9
354,6
1562,64
1594,11

2014
3732,8
433,1
1747,70
1845,90

2015
3704,0
550,1
2011,32
2266,76

7,92

5,98

5,39

4,57

4,46

77,1
61,6

78,9
63,6

80,7
65,7

83,3
67,2

86,3
69,7

2729,3
1180,6
0,3

527,3
152,6
-7,8

816,7
322,8
2,0

756,5
37,4
5,6

--19,3
12,7

12,3
336,0

7,1
194,6

6,4
175,4

5,6
153,8

4,1
112,5

*Складено за даними Держстату України.
Джерело: дані форми № 50 СГ.
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Собівартість 1 ц
реалізованої продукції,
грн.
2986,42
3355,14
2721,58
2646,26
2795,55
2327,77
2630,41
2619,90

Рівень рентабельності
свинини, %

2576,79
2231,96
2249,88
2155,07
2042,07
2330,08
2544,60
2527,14

Прибуток (збиток) на
1 ц свинини, грн.

45
41,1
86,2
144,4
236,2
990,7
14539,3
4154,7

Прибуток (збиток) на
1 господарство, тис. грн.

3,0
1,9
10,4
9,5
22,3
44,3
170,4
101,3

Ціна реалізації 1 ц
свинини, грн.

26,8
80,9
130,6
193,3
364,3
717,4
10898,2
3165,0

Реалізовано свинини на
1 господарство, ц

9
13
10
11
26
24
34
127

Виробництво свинини
на 100 га ріллі, ц

Припадає свиней на
1 господарство, гол.

до 50
51-100
101-150
151-250
251-500
501-1000
понад 1000
Всього

Кількість підприємств
у групі

Групи підприємств за
поголів’ям, гол.

Таблиця 3. Вплив концентрації поголів'я свиней на економічну ефективність виробництва
свинини у с.Eг. підприємствах Київської області, 2015 р.

‐18,43
‐46,22
‐40,66
‐70,95
‐177,94
2,29
‐1247,62
‐385,39

‐409,63
‐1123,18
‐471,69
‐491,19
‐753,49
2,31
‐85,81
‐92,76

‐13,72
‐33,48
‐17,33
‐18,56
‐26,95
0,10
‐3,26
‐3,54

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Київській області.

часно з вирощуванням і реалізацією свиней на
м'ясо переробним підприємствам, забезпечу(
ють домашні господарства молодняком свиней.
У свою чергу господарства населення реалізу(
ють свиней на переробні підприємства через
посередника, або ж самостійно реалізують м'я(
со свиней на місцевих ринках безпосереднім
споживачам. Із отриманням ОСГ статусу юри(
дичної особи, їм буде надане право безпосеред(
ньо реалізувати свині на м'ясо переробним
підприємствам. Ситуація, що склалася, вимагає
з боку держави розробити і запровадити низ(
ку програм щодо підтримки дрібних підпри(
ємств. Це може бути пільгове кредитування,
компенсація частини витрат на обладнання,
побудову приміщення, а також підтримка коо(
перації. Нині такий механізм майже відсутній,
а необхідно, щоб ці підприємства переходили
на нові технології, збільшували поголів'я.
Виходячи з цих міркувань, нами дослідже(
но ефективність вирощування свиней на м'ясо
у сільськогосподарських підприємствах Украї(
ни (табл. 2).

Наведені в таблиці 2 дані показують, що
показники ефективності виробництва свини(
ни в підприємствах за останні роки мають
тенденцію до покращення. Незважаючи на
збільшення поголів'я свиней за досліджува(
ний період майже на 1 млн голів, та реаліза(
цію свиней на м'ясо більш ніж удвічі, повна
собівартість 1 ц приросту свиней за цей же
період зросла також з 1157,21 до 2011,32 грн.
або в 1,7 рази. Хоч витрати корму на 1 ц при(
росту і скоротилися за досліджуваний пері(
од в 1,8 рази, їх частка у структурі витрат
сягає 70%. Іншу частину складають виплати
зарплати і витрати на технічне обслуговуван(
ня приміщення для утримання поголів'я.
Лише підвищення реалізаційних цін за 1 ц з
1160,11 грн. у 2008 р. до 2266,76 грн. у 2015 р.
забезпечили рентабельне функціонування
галузі.
Більш поглиблений аналіз тенденцій ефек(
тивності вирощування свиней на м'ясо прове(
дено на прикладі сільськогосподарських під(
приємств Київської області (табл. 3).

1861,09
1739,05
2328,89
2510,75
2968,35
2527,14

463,24
1368,10
1856,51
2656,62
3506,65
2619,90

1296,7
166,8
1613,2
-910,8
-1220,0
-385,4

1397,84
370,96
472,38
-145,88
-538,30
-92,76

Рівень
рентабельності
свинини, %

Прибуток (збиток)
на 1 ц свинини,
грн.

Прибуток (збиток)
на 1 господарство,
тис. грн.

927,7
449,6
3415,0
6243,5
2266,3
4434,0

Собівартість 1 ц
реалізованої
продукції, грн.

13,3
58,7
203,8
519,7
29,0
157,8

Ціна реалізації 1 ц
свинини, грн.

Питома вага
групи, %
2,5
5,9
17,7
52,9
21,0
100,00

Реалізовано
свинини на 1
господарство, ц

3
7
21
63
25
119

Виробництво
свинини на 100 га
ріллі, ц

До 1000
1001-1500
1501-2000
2001-3000
Понад 3000
Всього

Кількість
підприємств у
групі

Групи підприємств
за собівартістю 1 ц
реалізованої
свинини, грн.

Таблиця 4. Вплив собівартості реалізованої продукції на економічну ефективність
виробництва свинини у с.Eг. підприємствах Київської області, 2015 р.

301,8
27,1
25,4
-5,5
-15,4
-3,5

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Київській області.

Передплатний індекс 21847

11

АГРОСВІТ № 21, 2016
Аналіз даних табл. 3 свідчить про низьку
ефективність виробництва свинини у сільсько(
господарських підприємствах Київської об(
ласті. Лише 24 господарства (18,9%) із 127 от(
римали прибуток в розрахунку на 1 ц свинини
у сумі 2,31 грн. Тобто у 2015 р. лише господар(
ства шостої групи, які утримували 500,1—1000
голів свиней, одержали рентабельність вироб(
ництва свиней на м'ясо на рівні 0,10%. Навіть
господарства із поголів'ям понад 1000 голів, хоч
і виробили 170,4 ц свинини на 100 га ріллі, ви(
явилися збитковими.
Ситуація, що склалася, вимагає з боку дер(
жави розробити і запровадити низку програм
щодо підтримки дрібних підприємств. Це може
бути пільгове кредитування, компенсація час(
тини витрат на обладнання, побудову при(
міщення, а також підтримка кооперації. Нині
такий механізм майже відсутній, а необхідно,
щоб ці підприємства переходили на нові техно(
логії, збільшували поголів'я.
До стратегічних напрямів розвитку аграр(
ної сфери економіки та галузі свинарства на(
лежить економне витрачання авансованих у
виробництво ресурсів (табл. 4).
Групування підприємств за собівартістю
1 ц реалізованої свинини поділило 119 дослід(
жуваних підприємства таким чином: 31 підприє(
мство із собівартістю виробництва свиней на
м'ясо до 2000 грн. отримали прибуток на 1 ц сви(
нини та рівень рентабельності реалізованої
продукції відповідно 472—1397 грн. та 25,4—
301,8%.
Свинарство, на наш погляд, дає змогу роз(
в'язати низку проблем. Так, галузь свинарства
є важливою в житті сільського населення. Для
селян, які утримують свиней, продукція галузі
(поросята, свинина) є важливим джерелом над(
ходження коштів до сімейного бюджету. Роз(
виток галузі свинарства — це додаткові робочі
місця на селі.
До стратегічних напрямів розвитку галузі
належить її експортна орієнтація. Аналізуючи
дані балансу споживання свинини (табл. 1), на
увагу заслуговує те, що для формування фон(
ду споживання свинини протягом 2008—2013
років характерним було збільшення імпорту й
практична відсутність експорту свинини.
Стрімке падіння цін на свинину викликає у ви(
робників свинини велику стурбованість. Так, з
кінця 2015 р. закупівельна ціна на свиней 1(ї
категорії знизилася більш ніж на 10% або на
3 грн. за кілограм. Основними експортними
напрямами після закриття російського ринку
для України можуть стати країни азіатського і
африканського регіонів.
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Основними імпортерами свинини в світі є
Японія, Китай, Росія та інші країни. Поставки
в Європейський Союз свинини з України малой(
мовірні, оскільки ЄС є другим експортером в
світі цієї продукції. Зниження внутрішнього
попиту, а також тиск на ринок у зв'язку із за(
криттям основного експортного каналу для ук(
раїнської свинини — ринку Російської Феде(
рації, куди експортувалося 96% від загальної
кількості всіх зовнішніх поставок України. До
того ж за останні роки Росія вийшла на шосте
місце в світі з виробництва свинини і перестала
бути найбільшим імпортером цього виду м'яса
[12, с. 17—19].
І все таки галузь свинарства дає змогу
розв'язати низку проблем. Вона є важливою
в житті сільського населення. Для селян, які
утримують свиней, продукція галузі (поро(
сята, свинина) є вагомим джерелом надход(
ження коштів до сімейного бюджету. Розви(
ток галузі — це додаткові робочі місця на
селі.
Кожна свиноферма, кожен свинокомплекс
має свою індивідуальність, що вирізняє його з(
поміж інших. Надзвичайно важливе значення
у свинарстві відводиться організації праці та
професійній підготовці безпосередніх вико(
навців, а особливо керівників. Із тваринами
повинен працювати навчений персонал. На ве(
ликих свинофермах і комплексах з цією метою
працює спеціальна тарифно(кваліфікаційна
комісія, яка навчає людей, і впевнюється у їх
відповідальності, теоретичних знаннях. Після
проходження випробувального періоду (до
двох місяців), працівники, які показали свої
знання на практиці, оцінюються, їм присво(
юється розряди: 1—6 і майстер(тваринник (пер(
шого, другого класу).
Щодо екологічної складової, то вона жва(
во обговорюється в роботах зарубіжних і
вітчизняних науковців [10; 11] в Україні сфор(
мовано відповідну нормативну базу. Пробле(
му розглядають не тільки з погляду екологі(
зації аграрного виробництва, а й у контексті
виробництва екологічно чистої продукції, еко(
логічної його безпеки. До того ж вона поглиб(
люється згортанням тваринництва як джерела
органіки.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Серед основних галузей, що забезпечують
населення м'ясними продуктами значна час(
тина припадає на свинарство. Виробництво
свинини на високому рівні здатне забезпечи(
ти населення м'ясною продукцією та сприя(
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ти вирішенню проблеми продовольчої безпе(
ки в державі. Починаючи з 1990 р., в Україні
спостерігається зниження обсягів виробниц(
тва свинини, про що свідчить зменшення
кількості поголів'я свиней, середньодобових
приростів, виробництва м'яса в живій та
забійній масі, погіршення показників еконо(
мічної ефективності. Знижується технологі(
чний рівень ведення галузі. Виробництво сви(
нини залишається рентабельним лише у спе(
ціалізованих господарствах, які ведуть висо(
котоварне виробництво, застосовують інтен(
сивні технології та мають високий рівень тех(
нічного забезпечення.
Проте залишаються невирішеними питан(
ня, пов'язані з розробкою системного підхо(
ду до визначення факторів формування ефек(
тивності у свинарстві, систематизації показ(
ників різних видів ефективності в галузі, не(
достатньо вивчені організаційно(економічний
механізм і напрями забезпечення його ефек(
тивності. Існуючий економічний механізм
фактично унеможливлює розвиток дрібних
селянських і малих фермерських господарств.
Це означає відсутність розвитку сільських те(
риторій як місця проживання сільського на(
селення.
Поряд з громадськими спеціалізованими
підприємствами з розвитком різних форм
власності, особливого значення набувають не(
великі формування: особисті селянські госпо(
дарства, а також малі сімейні ферми. Досвід
зарубіжних країн показує, що існують сімейні
ферми з повною зайнятістю власника ферми.
Але в будь(якому випадку свинарські ферми
потребують для розв'язання виникаючих про(
блем наукових рішень і нетрадиційних підходів
в організації зооветеринарної служби. Тому
розвитку свинарства в таких формуваннях не(
обхідно приділяти особливу увагу з боку
місцевої влади та надавати всебічну консуль(
тацію і конструктивну та ветеринарну допо(
могу. Однією із складних проблем організації
виробництва свинини в малих сімейних фер(
мах та ОСГ є забезпечення їх поросятами для
відгодівлі. Закупка їх у сільськогосподарських
підприємств ускладнюється. Тому виникає
нагальна потреба будувати в малих сімейних
господарства ферми із закінченим циклом ви(
робництва. При організації відтворення, виро(
щування молодняка і відгодівлі свиней можна
користуватися загальними вимогами щодо
розведення свиней в спеціалізованих госпо(
дарствах.
У подальшому потребує дослідження
ефективності технологій виробництва свини(
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ни. Дійсно, адже технологія полягає в тому,
щоб розділивши процес виробництва на його
складові, створити основи для економічно
найраціональніших комбінацій робочої сили і
засоби виробництва при вирощуванні свиней
на м'ясо. При організації відтворення, виро(
щування молодняка і відгодівлі свиней можна
користуватися загальними вимогами щодо
розведення свиней в спеціалізованих госпо(
дарствах.
Таким чином, потенціал для розвитку украї(
нського свинарства є, проте у 2016—2017 рр.
рентабельність виробництва буде значно коли(
ватися і залежати в першу чергу від макроеко(
номічних факторів.
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ДОДАТОК
Таблиця 1. Групування с.Eг. підприємств за чисельністю свиней
Група
підприємств з
поголів’ям,
голів
До 100
100-499
500-999
1000-1999
2000-5999
більше 6000
Всього

на 1 ічня 2011 р.
підприємств
поголів’я
од.
1904
1842
591
360
206
89
4992

%
38,2
36,8
11,8
7,2
4,2
1,8
100,0

тис. гол.
76,4
446,2
415,0
506,0
669,9
1511,7
3625,2

%
2,0
12,4
11,4
14,0
18,5
41,7
100.0

на 1 січня 2016 р.
од.
823
842
329
203
168
115
2480

%
33,1
34,1
13,3
8,2
6,7
4,3
100,0

тис. гол.
34,5
152,2
228,8
284,9
565,9
2383,6
3704,0

%
0,8
5,7
6,2
7,7
15,2
64,4
100,0

Таблиця 2. Групування с.Eг. підприємств за чисельністю поросят на 100 основних свиноматок
Група
підприємств з
поголів’ям
поросят, голів
до 999
1000-1199
1200-1399
1400-1499
більше 1499
Всього

на 1 січня 2011 р.
підприємств
поголів’я
од.
2223
442
335
128
879
4007

%
55,6
11,0
8,4
3.1
21,9
100,0

тис. гол.
438,7
192,6
219,2
133,2
2644,3
3628,0

на 1 січня 2016 р.
підприємств
поголів’я
%

12,0
5,3
6,1
3,7
72,9
100,0

од.
999
209
171
68
567
2014

%
49,6
10,4
8,5
3,4
28,1
100,0

тис. гол.
252,4
133,5
159,6
245,8
4570,5
5361,8

%
4,7
2,5
3,0
4,6
85,2
100,0

Стаття надійшла до редакції 25.10.2016 р.
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FORAGE AS ONE OF THE FACTORS INCREASING THE EFFICIENCY OF PRODUCTION
OF CATTLE

Здійснено аналіз кормової бази, висвітлено її сучасний стан та обгрунтовано її значення для підвищення еконо9
мічної ефективності виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах зони Полісся.
The analysis of fodder, highlights its current state and justify its importance to enhance economic efficiency of
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Природно(кліматичні та екологічні умови
господарювання визначають особливості ве(
дення сільського господарства та значною
мірою впливають на кінцеві результати діяль(
ності сільськогосподарських підприємств.
Тому раціональне розміщення виробництва з
врахуванням особливостей території дозволяє
зменшити затрати живої і уречевленої праці та
сприяє раціональному використанню природ(
них ресурсів. В останні роки незадовільний стан
кормової бази, перевитрати кормів на вироб(
ництво продукції призвели до значного зни(
ження продуктивності тварин та збільшення
рівня збитковості галузі. В цьому контексті
особливої актуальності набувають питання,
пов'язані з ефективністю виробництва про(
дукції скотарства.
Передплатний індекс 21847

Оптимальне функціонування галузей тва(
ринництва можливе лише за раціональної ос(
нащеності господарства всіма основними еле(
ментами його матеріально(виробничої бази, в
числі яких першочергове значення мають кор(
ми, їх кількість, склад і якість. Тому для подаль(
шого підвищення ефективності сільського гос(
подарства однією з вирішальних умов є пост(
ійне дотримання пропорційності у розвитку
рослинництва і тваринництва, сполучною лан(
кою між якими є кормова база.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми забезпечення худоби високоякі(
сними кормами і як наслідок підвищення ефек(
тивності виробництва продукції скотарства
досліджувалися в працях багатьох вітчизняних
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Розмір та структура
кормової площі

Обсяг виробництва і
структура кормів

Продуктивність
кормової площі

Економічна ефективність оптимізації кормовиробництва

Собівартість кормів

Виробництво і
ефективність продукції
тваринництва

Продуктивність праці

Рис. 1. Показники економічної ефективності кормовиробництва

вчених(економістів, зокрема В.Г.Андрійчука,
Л.С. Дяченка, І.І. Ібатулліна, В.В. Зіновчука,
М.В. Зось(Кіора, П.Т. Саблука, П.З. Столярчу(
ка, О.К. Трішин та інших. Однак ці питання за(
лишаються актуальними і потребують рекомен(
дацій щодо їх вирішення. Їх зусиллями створе(
ний надійний теоретико(методологічний фун(
дамент дослідження цього питання, а також ви(
рішено ряд методичних та прикладних проблем.
Проте все ще залишається досить велика
кількість питань, які потребують більш глибо(
кого дослідження.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є аналіз кормової бази, висв(
ітлення її сучасного стану та обгрунтування
пропозицій, які на основі здійснення ряду за(
ходів щодо її покращення дадуть можливість
забезпечити ефективність виробництва про(
дукції скотарства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Провідну роль у забезпеченні населення
продуктами харчування, вирішенні соціально(
економічних проблем у суспільстві займає тва(
ринництво і, насамперед, скотарство, яке ком(
плексно впливає на обсяг виробництва сіль(
ськогосподарської продукції, піднесення еко(
номіки в цілому. В останні роки внаслідок
об'єктивних і суб'єктивних причин скотарство
зазнало істотних негативних змін. Проблема
стабілізації вітчизняного ринку продукції ско(
тарства безпосередньо пов'язана з підвищен(
ням соціально(економічного рівня життя насе(
лення країни.
У загальній структурі сільськогосподарсь(
кого виробництва близько 40% валового ви(
робництва займає тваринництво, яке є страте(
гічно важливою галуззю оскільки забезпечує
населення основними продуктами харчування.
Від рівня економічної ефективності виробниц(
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тва продукції тваринництва та зокрема його
складових: молочного і м'ясного скотарства в
значній мірі залежить ефективність функціо(
нування всього продуктового підкомплексу
країни.
Основним напрямом подальшого розвитку
скотарства і підвищення його економічної
ефективності є забезпечення конкурентоспро(
можного виробництва продукції на основі
зміцнення кормової бази і підвищення рівня
годівлі тварин.
Розвиток тваринництва залежить від рос(
линництва, насамперед від кормовиробництва.
Сучасне кормовиробництво, складається з по(
льового, лучно(пасовищного і промислового
виробництва кормів. До польового кормови(
робництва належить вирощування кормових і
зернофуражних культур, а також використан(
ня відходів і побічної продукції зернових, тех(
нічних та інших культур (солома, бадилля то(
що). Лучно(пасовищне виробництво кормів
пов'язане з використанням природних кормо(
вих угідь — сіножатей та пасовищ. Промисло(
вим виробництвом комбінованих кормів зайня(
та комбікормова промисловість. Комбіновані
корми — це суміш збалансованих за вмістом
поживних і мінеральних речовин, вітамінів. На
комбікормових заводах як сировину викорис(
товують зерно і продукти його переробки, а
також відходи олійної, цукрової, м'ясної, риб(
ної промисловості [1, с. 236—237].
Недостатня забезпеченість тварин кормами
та їх незбалансованість є основною причиною
низької продуктивності худоби. Повноцінна
годівля корів необхідна умова отримання від
них високої молочної продуктивності, бо вона
впливає не лише на надій але і на якість моло(
ка, адже при недостатній годівлі знижуються
надої і зменшується жирність молока.
Ефективність кормовиробництва залежить
не лише від урожайності. Суттєвий вплив на
нього має структура кормової площі. Не при(
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Витрати кормів у молочному скотарстві
в сільськогосподарських підприємствах зони Полісся
Показники

2010 р.

Концентровані
з них комбікорми
Грубі
Соковиті
Інші
Всього

1789
295
1414
2148
1483
6834

2011 р.

2012 р.

1649
336
1261
2070
1492
6471

2003
464
1343
2046
1228
6620

2013 р.
2144
540
1427
2117
1054
6742

2014 р.
2141
508
1472
1926
950
6488

2014 р. до
2010 р., %
119,6
172,1
104,1
89,6
64,1
94,9

Таблиця 2. Структура використання кормів на годівлю корів у сільськогосподарських
підприємствах зони Полісся, %
Показники
Концентровані
з них комбікорми
Грубі
Соковиті
Інші

2010 р.
26,2
4,3
20,7
31,4
21,7

2011 р.
25,5
5,2
19,5
32,0
23,0

меншуючи значення агробіологічних чинників
важливим напрямом ефективності кормови(
робництва є його оптимізація, яка враховує
комплекс чинників і заходів у галузі. Основни(
ми показниками економічної ефективності
кормовиробництва є розмір і структура кормо(
вої площі, її продуктивність, обсяг і структура
виробництва кормів, продуктивність праці в
кормо виробництві, собівартість кормів, вироб(
ництво продукції тваринництва та її економіч(
на ефективність (рис. 1).
Годівля великої рогатої худоби в зоні Поліс(
ся здійснюється кормами власного виробниц(
тва: кукурудзою, коренеплодами, силосом,
сінажем, соломою та зеленими кормами. При
складанні добових раціонів для корів рекомен(
дується враховувати такі положення: середній
вміст протеїну в раціонах корів з надоєм корів
до 3000 кг молока має становити 100—105 г на
кормову одиницю, а з продуктивністю 4000 кг і
більше — 110—115 г; раціони повинні бути зба(
лансованими за сухою речовиною, кліткови(
ною, легко перетравними вуглеводами, а для
високопродуктивної худоби і за жирністю [1,
с. 306—307].
Проаналізувавши витрати кормів у молоч(
ному скотарстві у сільськогосподарських
підприємствах зони Полісся (табл. 1) дослід(
женнями встановлено, що протягом аналізова(
ного періоду на 19,6% зросли витрати концен(
трованих кормів, в тому числі витрати комбі(
кормів зросли на 72,1%, що пов'язано зі знач(
ним їх подорожчанням. Витрати на соковиті та
інші корми навпаки зменшились на 10,4% та на
36,9 % відповідно за рахунок, в основному, їх
власного виробництва.
Співвідношення окремих видів кормів за
їхньою поживністю визначає структуру годівлі
Передплатний індекс 21847

2012 р.
30,3
7,0
20,3
30,9
18,6

2013 р.
31,8
8,0
21,2
31,4
15,6

2014 р.
33,0
7,8
22,7
29,7
14,6

худоби. Повноцінність і збалансованість кор(
мових раціонів забезпечує найважливішу умо(
ву підвищення ефективності годівлі — підви(
щення продуктивності тварин.
У кормових раціонах великої рогатої худо(
би концентровані корми становлять 25—27%
поживності раціону, 19(20% поживності кормів
припадає на силос, 18% — на сіно, сінаж і со(
лому, до 30% — на зелені корми сіяних трав,
природних лук і пасовищ [2, с. 360].
Варто відмітити позитивну динаміку у
структурі використаних кормів на годівлю
корів в сільськогосподарських підприємствах
зони Полісся. Так, протягом досліджуваного
періоду частка концентрованих кормів зросла
на 6,8%, а грубих лише на 2%. Частка сокови(
тих кормів коливається по роках і займає в
структурі від 29,7% до 32,0% (табл. 2).
Продуктивність тварин залежить насампе(
ред від кормової повноцінності раціону. Якщо
в господарстві є достатня кількість кормів
відповідної якості, то розширене виробництво
в тваринництві здійснюватиметься на міцній
основі. Проте перш ніж нарощувати поголів'я
тварин потрібно стабілізувати галузь кормови(
робництва. За останні роки, внаслідок знижен(
ня частки концентрованих кормів та сіна, змен(
шився обсяг виробництва й заготівлі кормів,
погіршилася їх структура.
Одним з основних факторів ефективного
кормовиробництва є збільшення виробництва
фуражного зерна і промислових комбікормів.
У зв'язку з цим основним завданням сільсько(
господарських підприємств є використання
всіх резервів для розширення посівів і підви(
щення урожайності зернових культур, а також
збільшення врожайності сіяних трав та покра(
щення стану пасовищ.
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Таблиця 3. Вплив рівня годівлі корів на економічну ефективність виробництва молока
в господарствах зони Полісся, 2014 р.
Групи за витратами кормів на 1 корову, грн.
до 2000
Кількість господарств
Витрати на корми на одну корову, грн.
Надій від 1 корови, кг
Вироблено молока на 1000 грн. вартості кормів, ц
Питома вага вартості кормів у собівартості
виробництва, %
Повна собівартість 1 ц молока, грн.
Ціна реалізації 1 ц молока, грн.
Отримано прибутку (+), збитку (-) грн. на 1 ц
молока, грн.
Рівень рентабельності (+), збитковості (-), %

517
5005
3860
7,7

43,2
270
327

47,9
294
334

56,8
301
359

49,8
285
336

57
21,0

40
13,6

58
19,3

50
17,6

5001-6500

129
1073
1428
13,3

147
2729
2659
9,7

96
4273
3996
9,4

32,9
265
291

44,8
258
298

26
9,7

41
15,9

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Основною причиною занепаду галузі ско(
тарства є різке зменшення валового виробниц(
тва кормів у господарствах зони Полісся, по(
гіршення їх структурного складу, зниження
рівня кормозабезпеченості тварин. Здійснені
дослідження дозволили виявити, що в цих гос(
подарствах значно зменшилась частка концен(
трованих кормів, особливо комбікормів. Тому
для ефективного розвитку тваринництва в кож(
ному сільськогосподарському підприємстві по(
винна бути науково обгрунтована стабільна
кормова база, основою якої є власне кормови(
робництво. Оскільки подальше розширення
площ під кормовими культурами є проблема(
тичним, то надзвичайно важливим питанням
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59
5740
4321
7,5

3501-5000

Cлід зазначити, щo в умoвах інтенcивнoгo
poзвитку галузі cкотарства відбуваєтьcя збіль(
шення витpат виpoбництва на oдну гoлoву врх.
Пpи цьoму темпи зpocтання пpoдуктивнocті
пoвинні випеpеджати темпи збільшення
виpoбничих витpат на 1 гoлoву.
Як cвідчать дані таблиці 3, з підвищенням
pівня витpат кормів на на 1 гoлoву, а саме з 1073
гpн у пеpшій гpупі гocпoдаpcтв дo 9668 гpн. у
п'ятій гpупі гocпoдаpcтв пpoдуктивніcть корів
значнo зростає. Пpoте пеpевищення витpат
кормів на oдну гoлoву понад 5000 гpн. є неефек(
тивним, хоча продуктивність худоби зростає,
оскільки дoдаткoві витpати збільшують coбі(
ваpтіcть продукції, яка зростає значно швид(
шими темпами в порівнянні з ціною реалізації
і, як наслідок, відбувається зниження рівня,
рентабельності виробництва молока. Дієвим
чинником підвищення молочної продуктив(
ності корів є висока якість грубих і соковитих
кормів. З економічного погляду доцільно зни(
жувати питому вагу концентрованих кормів,
адже їх собівартість у 2,5 рази вища порівняно
із аналогічним показником грубих та сокови(
тих кормів.

В
середньому

більше
6500
86
9668
6174
6,4

2001-3500

ефективності кормовиробництва на сучасному
етапі є оптимізація структури кормової площі,
виробництва і використання кормів.
Отже, одним з важливих резервів оптимі(
зації кормової бази повинен бути повноцінний
ринок комбікормів, який мав би забезпечити
попит на високоякісну в широкому асортименті
та доступну за вартістю продукцію. Це можна
здійснити переважно через відновлення і роз(
ширення кооперативних утворень та організа(
цію підсобних господарств при комбікормових
підприємствах. Успішному функціонуванню
цих утворень сприятиме запровадження взає(
мовигідних економічних відносин між вироб(
никами і споживачами комбікормів.
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EQUITY FINANCIAL SYSTEM AS A COMPONENT OF ENTERPRISE:
PROBLEMS AND WAYS OF ITS SOLUTION

За ринкових умов економіка України не перестає набувати першочергового значення у стані та перспективі діяль9
ності підприємств різних форм власності, а також у ефективному формуванні і використанні ними фінансових ре9
сурсів. Перед цими самостійними суб'єктами ринку постає проблема раціонального формування та використання
капіталу для фінансування стабільного розвитку.
Слід відзначити, що як для економіки в цілому, так і для підприємств України, актуальною є проблема забезпе9
чення потреб господарської діяльності достатньою кількістю фінансових ресурсів, постійний пошук джерел фінан9
сування, форм і методів раціонального використання капіталу. Головне завдання для кожного підприємства визна9
чається у достатності капіталу для здійснення фінансової діяльності, обслуговування грошового обігу, створення
певних умов задля економічного росту.
У статті наведено деякі сучасні аспекти власного капіталу як складової фінансової системи станом на сьогоднішній
день в Україні, висвітлено основні проблемні питання теоретичного та практичного характеру, що існують у такій
ділянці обліку, як власний капітал, а також визначено певні необхідні заходи та шляхи їх вирішення, які спрямовані
на удосконалення (спрощення) ведення обліку, зокрема, власного капіталу, для чіткого коригування використання
прибутку за всіма напрямами.
According to market conditions, Ukraine's economy ceases to acquire paramount importance to the status and
prospects of different enterprises, as well as effective formulation and use of financial resources. Before data independent
market players face the problem of sustainable development and use of capital to finance sustainable development.
It should be noted that for the economy as a whole, and for the enterprises of Ukraine, pressing is the problem of
economic activity needs a sufficient amount of financial resources, the constant search for funding sources, forms and
methods of rational use of capital. The main task for each company defined in capital adequacy for financial activities,
maintenance of currency, creating certain conditions for economic growth.
The article presents some modern aspects of equity as a component of the financial system as of today in Ukraine,
highlighted the main issues of theoretical and practical nature that exist in this area accounted for as equity, and identified
some necessary steps and solutions that aimed at improvement (simplification) accounting, including equity adjustments
to clarify the use of profits across the board.

Ключові слова: власний капітал, підприємство, бухгалтерський облік, фінансові ресурси,
прибуток.
Key words: equity, company, accounting, financial resources, income.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Актуальність теми полягає в тому, що по(
мірне й успішне значення України в ринковій
Передплатний індекс 21847

економіці та акомодація до вимог ЄС можлива
за умови ефективного функціонування підпри(
ємств. Підвищення результативності їх діяль(
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ності забезпечує зростання економічного по(
тенціалу держави і, навпаки, виникнення кри(
зових явищ на окремих підприємствах негатив(
но відбивається на економічній системі в ціло(
му. За цих умов саме підприємства повинні ста(
ти у центрі подальших економічних реформ з
метою створення функціонально ефективної,
стратегічно зорієнтованої та демократичної
економіки. В системі управління різноманітни(
ми аспектами діяльності будь(якого підприєм(
ства в сучасних умовах найбільш складною і
відповідальною ланкою є управління капіта(
лом. Капітал підприємства як складова части(
на фінансової системи обіймає визначальне
місце в структурі фінансових відносин суспіль(
ства. Він функціонує у сфері суспільного ви(
робництва, де створюється валовий внутрішній
продукт, матеріальні та нематеріальні блага,
національний дохід — основні джерела фінан(
сових ресурсів. Власний капітал є однією з го(
ловних складових пасиву балансу і, відповідно,
впливає на фінансовий результат. Однак на сьо(
годнішній час на шляху розвитку та функціо(
нування сучасного підприємства існує ряд про(
блемних та невирішених питань, зокрема, в об(
ліку власного капіталу, які потребують значної
уваги як науковців, так і практикуючих спе(
ціалістів у цій сфері.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем обліку власного ка(
піталу присвячено багато праць вітчизняних і
зарубіжних учених. У зв'язку з цим науковці
приділяють досить певну увагу цьому питанню,
зокрема: В.В. Бабіч, С.В. Бичик, І.А. Бланк,
М.І. Бондар, А.Б. Борисов, Ф.Ф. Бутинець,
Б.Д. Гаврилишин, Т.В. Головко, В.М. Добровсь(
кий, В.І. Єфіменко, А.Г. Загородній, М.В. Ку(
жельний, Л.А. Лахтіонова, О.А. Петрик, А.М. Под(
дєрьогін, М.С. Пушкар, Є.І. Свідерський,
В.В. Сопко та інші. Вищезазначені автори до(
сить змістовно й глибоко опрацювали та де(
тально відобразили основні завдання, пробле(
ми та напрями подальшого удосконалення об(
ліку, зокрема, в частині власного капіталу.
НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на певне опрацювання даної
теми, слід відмітити, що все ще залишаються
недостатньо дослідженими проблемами щодо
якості ведення обліку власного капіталу, ефек(
тивності використання прибутку тощо. Все це
спонукає до пошуку альтернативних шляхів,
визначення та застосування необхідних за(
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ходів, які б сприяли для вирішення проблемних
питань, що продовжують своє буття в цій сфері
дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є те, що на основі досліджен(
ня обліку власного капіталу та аналізу змін де(
яких складових в його структурі, необхідно
розкрити найважливіші проблемні питання та
визначити шляхи їх вирішення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У теперішній час, коли більшість підпри(
ємств мають недержавну форму власності,
власний капітал набуває важливе економічне
значення, бо показує кількість власних засобів
підприємства, які знаходяться у його розпоряд(
женні та представляють собою фонди та резер(
ви. Власний капітал є одним із найістотніших і
найважливіших показників, оскільки виконує
функції джерела довгострокового фінансу(
вання, забезпечення кредитоспроможності
підприємства, джерела фінансування ризику,
забезпечення самостійності та влади організа(
торів бізнесу.
Економічна важливість власного капіталу і
багатогранність його структури обумовлюють
необхідність ведення правильного та достові(
рного обліку, здійснення будь(яких форм кон(
тролю, а також проведення аналізу власного
капіталу на кожному підприємстві, тим самим
підтверджуючи актуальність вивчення даної
проблеми.
Тому ефективне управління власним капі(
талом неможливе без подальшого удоскона(
лення методики та організації бухгалтерсько(
го обліку, дані якого є не тільки інформацій(
ним матеріалом про стан і зміни об'єктів управ(
ління, але й базою економічного контролю.
Варто зазначити, що облік на кожному етапі
розвитку економіки значною мірою зумов(
люється діючим господарським механізмом,
процеси якого він відображає і контролює. На
сучасному рівні соціально(економічного роз(
витку економіки для прийняття обгрунтованих
та виважених управлінських рішень керівниц(
тву потрібна повна та достовірна інформація
про фінансово(майновий стан їх підприємства.
Також ефективність діяльності підприємства
певним чином залежить від раціональної орга(
нізації бухгалтерського обліку власного капі(
талу, структура і динаміка якого є найсуттєві(
шим показником, що визначає фінансовий стан
підприємства.
Кожне підприємство для реалізації постав(
лених цілей має у своєму розпорядженні засо(
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Рис. 1. Фактори впливу на власний капітал підприємства

би і предмети праці, які в сукупності складають
господарські засоби, тобто власність підприє(
мства. Власність є юридичним поняттям, яке
дає право користуватися та розпоряджатися
засобами і предметами праці. Для того, щоб
гідно оперувати на конкурентному ринку і от(
римувати високі прибутки, керівництво
підприємств приділяє пильну увагу формуван(
ню і використанню власного капіталу, який є
основою, своєрідним фундаментом функціону(
вання будь(якої господарської одиниці.
Безперечно, що створення і нормальне фун(
кціонування підприємств будь(якої форми
власності неможливе без формування достат(
нього обсягу власного капіталу, оскільки навіть
для найменшого підприємства потрібна певна
сума, щоб зареєструвати себе в органах вико(
навчої влади, відкрити рахунок в банку, прид(
бати оборотні та необоротні активи, найняти
робочу силу тощо. Власний капітал утворюєть(
ся, як відомо, за рахунок особистої участі влас(
ників у його формуванні. При цьому, створю(
ючи капітал підприємства, власник частково
втрачає прямий зв'язок з капіталом і цей капі(
тал фактично стає власним капіталом підприє(
мства, а не власника.

Виходячи з того, наскільки важливим для
підприємства є наявність капіталу, як вже заз(
началось, чітко налагоджений бухгалтерський
облік своєчасно забезпечує управлінські потре(
би необхідною та вірогідною інформацією для
виконання всебічного аналізу господарської
діяльності та обгрунтування відповідних управ(
лінських рішень.
Отже, власний капітал — це загальна вар(
тість засобів підприємства, які належать йому
на правах власності та використовуються ним
для формування його активів.
На величину власного капіталу вплива(
ють:
— інвестиції, які збільшують активи за ра(
хунок додаткових коштів власника підприєм(
ства;
— вилучення коштів власниками підприєм(
ства, що зменшує активи підприємства;
— доходи, які призводять до зростання
власного капіталу;
— витрати, які зменшують величину влас(
ного капіталу.
Вплив наведених вище показників на вели(
чину власного капіталу підприємства наведено
на рисунку 1.

Таблиця 1. Напрями змін у власному капіталі та їх чинники
№
з/п
1

Елементи власного
капіталу
Зареєстрований
(пайовий) капітал

2

Капітал у дооцінках

3

Додатковий капітал

4

Резервний капітал

5
6

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
Вилучений капітал

7

Неоплачений капітал
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Напрями зміни власного капіталу
Чинники збільшення
Чинники зменшення
- реінвестування прибутку формування
- анулювання акцій, викуплених у акціонерів;
початкового розміру статутного капіталу;
- повернення частки статутного капіталу у разі
- випуск нових акцій;
виходу учасника зменшення номінальної
- збільшення кількості акцій номінальної
вартості акцій
вартості збільшення номінальної вартості акцій
- дооцінка основних засобів, нематеріальних
- уцінка основних засобів, нематеріальних
активів, фінансових інструментів
активів, фінансових інструментів
- реалізація викуплених акцій за ціною вище
- реалізація викуплених акцій за ціною менше
номіналу;
ціни викупу;
- анулювання акцій власної емісії, ціна яких
- анулювання акцій власної емісії, ціна яких
менше номіналу;
вище номіналу;
- емісійний дохід;
- нарахування амортизації за безкоштовно
- додаткові внески учасників без збільшення
одержаними необоротними активами
статутного капіталу;
- безкоштовне одержання необоротних активів
- поповнення резервного капіталу за рахунок
- виплати та покриття збитків за рахунок
прибутку
резервного капіталу
- отримання чистого прибутку за звітний період
- збиток за звітний прибуток;
- виплата дивідендів, відрахування до
резервного капіталу
- вилуплення акцій власної емісії у акціонерів;
- реалізація (перепродаж) та анулювання акцій,
- вилучення капіталу при виході учасника
викуплених у акціонерів
- заборгованість учасників за внесками до
- погашення заборгованості за внесками до
статутного капіталу
статутного капіталу та неоплаченими акціями
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Власний капітал підприємства може форму(
ватися як завдяки зовнішнім, так і внутрішнім
джерелам коштів. Можливі напрями змін в
структурі власного капіталу відображено в таб(
лиці 1 [1].
Щодо розгляду власного капіталу через
призму Міжнародних стандартів бухгалтерсь(
кого обліку, то спеціального МСФЗ (Міжна(
родні стандарти фінансової звітності), присвя(
ченого питанням обліку та звітності при опе(
раціях з власним капіталом, немає, але деякі
питання з цієї тематики розглядаються у Тлу(
маченнях, випущених Комітетом з тлумачень
Міжнародної фінансової звітності — КТМФЗ
17 "Виплати негрошових активів власникам".
Однак є певні схожі риси Міжнародних та
вітчизняних стандартів обліку. Наприклад,
відображення "Власного капіталу" в системі
Міжнародних стандартів бухгалтерського об(
ліку і системі бухгалтерського обліку України
співпадає (власний капітал в балансі поділяєть(
ся на окремі складові, визначається як залишок
активів після вирахування всіх зобов'язань), а
ось відображаючи "Вкладений капітал" у сис(
темі Міжнародних стандартів бухгалтерсько(
го обліку у балансі наводиться інформація про
вид, номінальну вартість, кількість випущених
акцій, а, відповідно до системи бухгалтерсько(
го обліку України, такі данні в балансі не наво(
дяться.
Слід сказати, що відповідно до МСБО (Між(
народні стандарти бухгалтерського обліку) 1
"Подання фінансової звітності" у звітності під(
приємства повинна бути розкрита наступна
інформація, яка стосується власного капіталу [4]:
1) загальний сукупний прибуток за період,
із зазначенням окремо загальних сум, що відно(
сяться до власників материнського підприєм(
ства та до неконтрольованих часток;
2) для кожного компонента власного капі(
талу впливи ретроспективного застосування
або ретроспективного перерахунку, визнано(
го відповідно до МСБО 8 "Облікові політики,
зміни в облікових оцінках та помилки";
3) для кожного компоненту власного капі(
талу, зіставлення вартості на початок та на
кінець періоду, окремо розкриваючи зміни в
результаті:
— прибутку чи збитку;
— іншого сукупного прибутку;
— операцій з власниками, які діють згідно з
їхніми повноваженнями власників, показуючи
окремо внески власників та виплати власникам,
а також зміни у частках власності у дочірніх
підприємствах, які не спричинили втрату конт(
ролю.
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За МСФЗ статті власного капіталу у звіт(
ності повинні бути згрупованими, а за вітчиз(
няним стандартами — деталізовані, що дає змо(
гу чітко відображати складові власного капі(
талу у звітності.
Великі підприємства різних галузей вже
давно перейшли на Міжнародні стандарти об(
ліку та звітності згідно Спільного Листа Націо(
нального Банку України, Міністерства Фінансів
України та Державної служби статистики Ук(
раїни "Про застосування міжнародних стан(
дартів фінансової звітності" № 12(208/1757(
14830, № 31(08410(06(5/30523, № 04/4(07/702
від 07.12.2011 року.
Наказом Міністерства фінансів України
№627 "Про затвердження Змін до деяких нор(
мативно(правових актів Міністерства фінансів
України з бухгалтерського обліку" від
27.06.2013 р. було замінено призначення рахун(
ку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" —
тепер він використовується не лише для обліку
та узагальнення інформації про стан і рух ста(
тутного, а й і пайового капіталу, а з ним й іншо(
го зареєстрованого капіталу відповідно до за(
конодавства та установчих документів органі(
зацій, а також внесків до оголошеного, але ще
не зареєстрованого статутного капіталу [5].
Основним елементом власного капіталу все
одно залишається статутний капітал — один із
основних показників, що характеризує розмі(
ри та фінансовий стан будь(якого підприєм(
ства.
Облік інших складових власного капіталу
має свої особливості та вимагає дотримання
певних нормативних положень таких, як
НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО
8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 13 "Фінан(
сові інструменти", П(С)БО 19 "Об'єднання
підприємств".
Однак, не дивлячись на всілякі удоскона(
лення протягом досить певного часу, продов(
жують існувати ряд невирішених питань, зок(
рема предмету дослідження.
Однією з проблем обліку власного капіта(
лу є проблема оцінки внесків до статутного ка(
піталу. Засновники господарських товариств
можуть визначати критерії, за якими буде про(
водитись оцінка їх внесків (договірна оцінка).
Головне, щоб це було оформлено відповідним
актом оцінки і приймання(передачі до статут(
ного капіталу (можливий інший документ, го(
ловне — правильне документальне оформлен(
ня даного факту).
Ще один важливий момент — організація
синтетичного та аналітичного обліку власного
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Таблиця 2. Форма розподілу прибутку
№
з/п
1
1
2

Прибуток,
нерозподілений,
тис. грн.
2
600
800

Прибуток,
використаний у
звітному періоді
тис. грн.
3
60
80

%
4
10
10

Напрями використання прибутку
На виплату
дивідендів
тис. грн.
5
30
10

капіталу на більшості підприємств має ряд не(
доліків. Серед них можна виділити такі:
— відсутність у Наказі про облікову політи(
ку підприємства окремого пункту про облік
власного капіталу;
— недостатнє стимулювання додаткових
внесків засновників до зареєстрованого (пайо(
вого капіталу).
Отже, для усунення даної проблеми пропо(
нується у Наказ про облікову політику додати
пункт про облік власного капіталу.
Цей аспект матиме таку структуру:
1) облік статутного капіталу:
— порядок формування та оцінка внесків;
— порядок вибуття активів;
— співвідношення до інших видів капіталу;
2) облік капіталу у дооцінках:
— порядок дооцінки (уцінки) необоротних
активів та фінансових інструментів;
— порядок використання капіталу внаслі(
док переоцінки майна;
3) облік додаткового капіталу:
— джерела формування;
— порядок збільшення майна за рахунок
реінвестування прибутку;
— порядок використання іншого додатко(
вого капіталу;
— емісійний дохід;
4) облік резервного капіталу:
— порядок створення, його джерела фор(
мування;
— встановлення сум щорічних відрахувань;
— порядок використання;
5) облік нерозподілених прибутків (непок(
ритих збитків):
— джерела формування прибутку;
— порядок використання прибутку (випла(
ти дивідендів, реінвестування);
— порядок використання прибутку при ре(
організації чи ліквідації акціонерного товари(
ства;
— порядок та джерела покриття збитків;
6) облік вилученого капіталу:
— порядок розміщення та анулювання акцій
власної емісії;
— викуп акцій власної емісії та їх подаль(
ший продаж та перепродаж;
7) облік неоплаченого капіталу:
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%
6
5
1,25

На відрахування до
резервного капіталу
тис. грн.
7
20
20

%
8
3,33
2,5

На збільшення
розміру статутного
капіталу
тис. грн.
%
9
10
-

— порядок відображення внесків акціонерів
до статутного капіталу;
— порядок відображення зобов'язань ак(
ціонерів з оплати вартості акцій.
Це свідчить про те, що вищезазначена
інформація дозволить здійснювати керівницт(
ву підприємств будь(якої форми власності кон(
троль за правильністю і законністю формуван(
ня власного капіталу, своєчасне, повне та дос(
товірне відображення розміру і всіх змін скла(
дових власного капіталу.
Варто зазначити, що доречним у складі ра(
хунку 43 "Резервний капітал" відповідно до
цілей його використання на підприємствах,
зокрема акціонерного типу, виділити субрахун(
ки 431 "Резерв на виплату дивідендів за прости(
ми акціями" та 432 "Резерв на виплату диві(
дендів за привілейованими акціями". Існуван(
ня цих субрахунків буде доцільним, оскільки
розмір дивідендів за привілейованими акціями
не залежить від результатів господарської
діяльності підприємства. Акціонерне товари(
ство виплачує дивіденди за привілейованими
акціями в установленому Статутом розмірі. У
разі відсутності або недостатності чистого при(
бутку звітного року та нерозподіленого при(
бутку минулих років виплата дивідендів за при(
вілейованими акціями здійснюється за рахунок
резервного капіталу товариства. Резерв на вип(
лату дивідендів за привілейованими акціями в
складі загального резервного капіталу доціль(
но створювати щорічно в розмірі суми диві(
дендів, які необхідно сплатити за цим видом
акцій.
Слід сказати, що однією з найважливіших
складових власного капіталу є нерозподілений
прибуток (непокритий збиток). З метою
найбільш ефективного його використання була
б доречна форма документу для розподілу при(
бутку, яка може використовуватись для внут(
рішнього його користування у власних цілях
(табл. 2).
Підготовка управлінського рішення щодо
формування, розподілу та використання при(
бутку повинна враховувати альтернативні мож(
ливості. За наявності альтернативних проектів
управлінських рішень їх вибір для реалізації
повинен базуватися на системі критеріїв, які
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визначають політику управління прибутком
підприємств. Крім того, надзвичайно важливим
виступає аналітичний облік нерозподіленого
прибутку. Адже він дозволяє власнику не лише
раціонально використовувати власне майно
(капітал) у процесі діяльності підприємства, а
й виявляти найефективніші шляхи отримання
прибутку і відповідно максимізувати його. А
розроблена певна форма звітності внутріш(
нього регламенту підприємства допоможе ро(
бити це своєчасно та значно полегшить управ(
ління складовими власного капіталу.
Отже, згідно з вищевикладеним, можна
стверджувати, що ділянка обліку власного ка(
піталу є трудомісткою, особливо для великих
підприємств. Тому шляхів удосконалення у цій
сфері завжди буде безліч. Ще можна виділити
один з них — ефективного результату в пред(
меті обговорення можна досягти, використо(
вуючи інформаційні системи і комп'ютерні тех(
нології в обліку.
Через особливість виробничого процесу
більшість підприємств застосовують стандартні
професійні програмні продукти такі, як
"1С:Бухгалтерія", "ПАРУС", "Галактика", SAP
тощо, але які модернізовані на замовлення кон(
кретного суб'єкта господарювання, що вирішу(
ють автоматизацію окремих завдань обліку.
Але це припускає чималі витрати.
До цього моменту ще можна додати, що до(
волі складною залишається проблема дооцін(
ки (уцінки) капіталу, оскільки проведення пе(
реоцінки активів є складним та багаторівневим
процесом, складність якого полягає в тому, що
він потребує досить трудомістких розрахунків
на усіх етапах його здійснення: від обгрунто(
ваності прийнятого рішення про проведення
переоцінки до визначення її кінцевих резуль(
татів. Важливим моментом є автоматизація
розрахунків переоцінки, яку можна здійснити,
використовуючи навіть програму Microsoft
EXCEL. Але все ж самого Microsoft EXCEL не
достатньо для повноцінного ведення обліку на
підприємствах [2].
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ В ДАНОМУ НАПРЯМІ

Підсумовуючи стосовно предмету розгля(
ду статті можна стверджувати, що власні
фінансові ресурси для кожного підприємства
є тим життєво необхідним елементом, без яко(
го неможлива ані робота, ані подальше існуван(
ня будь(якого підприємства. Адже наявність
власних коштів дозволяє використовувати їх як
на свій погляд, так і в окремих випадках по за(
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конодавчо встановленим напрямам. Все зале(
жить від джерела такого фінансування за ра(
хунок елементів власного капіталу.
Ефективне використання власного капіта(
лу полягає, з одного боку, в тому, щоб отри(
мати як найбільший прибуток, тобто максимі(
зувати рентабельність власного капіталу, а з
іншого — не втратити фінансової стійкості,
тобто залишитися платоспроможним. Викори(
стання лише власного капіталу підприємства
робить його стан абсолютно стійким, але зво(
дить до мінімуму рентабельність власного ка(
піталу, а отже, і доходи власників підприєм(
ства.
Отже, капітал — це одна з фундаменталь(
них економічних категорій, сутність якої вже
вивчається протягом довгого часу. Власний ка(
пітал є основою для початку і подальшого існу(
вання будь(якої господарської діяльності і є
найголовнішою складовою фінансового стану
підприємства. Без всіляких сумнівів, правиль(
не ведення обліку власного капіталу безпосе(
редньо відіграє важливу роль у стосунках між
власниками підприємства, оскільки прибуток
зазвичай розподіляється пропорційно частці у
статутному капіталі кожного з власників чи
засновників підприємства.
Проте на цей час в Україні продовжують
існувати невирішені питання, які тісно пов'язані
з правовим регулюванням обліку фінансово(
господарської економічної одиниці, зокрема
власного капіталу. Враховуючи, що "...найваж(
ливішою складовою управління рухом авансо(
ваного капіталу є облікова інформація, на
підставі якої визначаються межі формування,
розподілу та подальшого відтворення індивіду(
ального капіталу" [3], підприємствам необхід(
но ретельно відслідковувати усі законодавчо(
нормативні зміни щодо ведення бухгалтерсько(
го обліку та складання фінансової звітності
власного капіталу з метою запобігання право(
порушенням через невідповідність обліку та
звітності законодавчим вимогам.
Згідно з вищевикладеним, всі пропозиції,
які носять рекомендаційний характер стосов(
но удосконалення (спрощення) ведення обліку
власного капіталу підприємства як складової
частини фінансової системи, певною мірою
дозволять знизити трудомісткість облікових
робіт, допоможуть зробити облік більш точним
та оперативним, забезпечать більш системно(
го ведення цієї ділянки бухгалтерського обліку
згідно з нормативними актами, зменшать
вірогідність як навмисних, так і ненавмисних
помилок, а також дозволять підвищити об'єк(
тивне формування та достовірність фінансових
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результатів, допоможуть чітко корегувати ви(
користання прибутку за конкретними напряма(
ми.
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STRATEGY FINANCIAL INNOVATION IN THE BANKS AND NONBANK CREDIT
ORGANIZATIONS
Визначено, що інноваційна стратегія банку або небанківської кредитної організації виконує функції створення
конкурентної стратегії, формування портфеля фінансових інновацій, розробки та вибору методів управління фінан9
совими інноваціями та контролю за ними. Зазначено, що процес стратегічного інноваційного управління в банках та
небанківських кредитних організаціях включає в себе безпосередньо стратегічне управління, що складається з 4 етапів:
попередній, вибір інноваційної стратегії, реалізацію інноваційної стратегії та контроль. Запропоновано основними
стратегіями розвитку і впровадження фінансових інновацій в банках і небанківських кредитних організаціях визна9
чити: адаптивну стратегію (орієнтована на впровадження фінансових інновацій, вже апробованих іншими кредитни9
ми організаціями); поліпшуючу стратегію (орієнтована на якісну модифікацію існуючих фінансових інновацій, з
метою диференціації продукту і поліпшення іміджу кредитної організації); попереджаючу стратегію (орієнтована
на розробку і впровадження піонерних інновацій, завоювання лідируючих позицій за новими технологіями і продук9
тами, які не мають аналогів на ринку).
Determined that the innovation strategy of the bank or non9bank credit organization serves as the establishment of
competitive strategy, a portfolio of financial innovation, design and choice of methods of financial innovation and control
them. Indicated that the strategic innovation management in banks and non9bank credit organizations includes direct
strategic management, consisting of four stages: preliminary, the choice of innovation strategy, innovation strategy
implementation and control. A major development strategies and implementation of financial innovation in banks and
non9bank credit organizations to determine: adaptive strategy (focused on the implementation of financial innovation,
already proven in other credit institutions); improving strategy (focused on qualitative modification of existing financial
innovation, to product differentiation and improve the image of the credit institution); warning strategy (focused on the
development and implementation of pioneering innovation, winning the leading position on new technologies and products
that are unparalleled in the market).

Ключові слова: конкурентна стратегія, портфель фінансових інновацій, інноваційне управ6
ління в банках, стратегії управління, небанківські кредитні організації.
Key words: competitive strategy, the portfolio of financial innovation, innovation management
in banks, management strategies, non6bank credit organizations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Стратегічне управління інноваційними про(
цесами є невід'ємною частиною управління бан(
ками та небанківськими кредитними організа(
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ціями. Сучасні умови характеризуються не
тільки істотними скороченнями витрат учас(
ників банківського ринку, але і вдосконаленням
системи ризик(менеджменту і переосмислен(
ням інноваційних стратегій діяльності підприє(
мства. У зв'язку зі складністю інноваційних
процесів у банках і небанківських кредитних
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Рис. 1. Функції інноваційної стратегії банку
або небанківської кредитної організації

організаціях їх ефективний розвиток є немож(
ливим без розробки і послідовної реалізації
інноваційних стратегій.
Фінансові інновації не тільки роблять пози(
тивний вплив на економічний розвиток суспіль(
ства, а й сприяють найбільш повному задово(
ленню потреб і підвищення рівня життя насе(
лення. Необхідність активного впровадження
фінансових інновацій сьогодні диктується ря(
дом об'єктивних факторів:
— перехід від екстенсивної моделі розвит(
ку банківської системи до інтенсивної, що ви(
ражається в підвищенні якісного рівня як са(
мих банків (посилення концентрації банківсь(
кого капіталу), так і пропонованих ними про(
дуктів;
— посилення банківської конкуренції і
зміна пріоритету в її методах з цінових методів
на нецінові. Сьогодні для більшості банків клю(
чем до успіху служить диференціація продук(
ту, одним із шляхів якої є впровадження інно(
вацій;
— фінансова глобалізація, що виражається
в проникненні іноземного банківського капіта(
лу, що вимагає підвищення конкурентоспро(
можності банківської системи в цілому і окре(
мих банків, і посилюється взаємозалежності від
угод світового фінансового ринку [1, с. 89].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Теоретичні аспекти досліджень щодо фор(
мування та розвитку фінансових інновацій в
банках та небанківських кредитних організа(
ціях з'явилися останніми роками і в Україні, се(
ред яких виділимо праці О. Грищенко, І. Гон(
чарової, С. Ілляшенка, Н. Маслової, С. Кубіва,
А. Мещерякова, Л. Романенко, І. Сала, І. Спіци(
на, Я. Спіцина, О. Штейн, Л. Шульгіної та ін.
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Разом з тим, незважаючи на активне обгово(
рення науковцями питань стовно необхідності
обрання інноваційного шляху розвитку банкі(
вських установ, дослідження основних про(
блемних питань, щодо формування стратегії
управління фінансовими інноваціями в банках
та небанківських кредитних організаціях ще да(
леке до завершення.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є визначення особливостей
формування стратегії управління фінансовими
інноваціями в банках та небанківських кредит(
них організаціях та аналіз проблем та перспек(
тив їх розвитку в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Перш ніж перейти до стратегій управління
фінансовими інноваціями дамо визначення
інноваційної стратегії. Американський еко(
номіст І. Ансофф під стратегією розумів "набір
правил для прийняття рішень, якими організа(
ція керується у своїй діяльності" [2, с. 32]. Інші
автори розглядають стратегію як детальний
всебічний комплексний план, призначений для
здійснення місії організації і досягнення її
цілей, така точка зору найбільш чітко відобра(
жає сутність інноваційної стратегії кредитних
організацій і цілком може бути адаптована до
інноваційної стратегії управління фінансовими
інноваціями в банках і небанківських кредит(
них організаціях. Інноваційна діяльність, по
суті, сприяє органічному зростанню органі(
зації, створює нові потоки доходів, доводить до
максимуму існуючі можливості і створює пере(
думови для виходу на нові ринки збуту. З цьо(
го випливає, що інноваційна стратегія банку або
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Рис. 2. Модель формування стратегічного інноваційного управління банках та небанківських
кредитних організаціях

небанківської кредитної організації виконує
функції створення конкурентної стратегії,
формування портфеля фінансових інновацій,
розробки та вибору методів управління фінан(
совими інноваціями та контролю за ними (рис.
1) [3, с. 202].
Отже, інноваційна стратегія — план дій бан(
ку або небанківської кредитної організації,
який передбачає створення конкурентної по(
зиції, формування портфеля інновацій, розроб(
ку і вибір методів управління ними, а також
контроль з метою досягнення поставленої
мети.
Формування будь(якої стратегії передба(
чає створення механізму її реалізації. Слід
зазначити, що в провідних зарубіжних банках
за останнє десятиліття була створена ефек(
тивна система управління і стратегічного пла(
нування інноваційної діяльності для підвищен(
ня гнучкості і адаптивності бізнесу. Так, про(
грама "Дух інновацій" французького банку
BNP Paribas націлена на те, щоб інновації ув(
ійшли в число найважливіших активів банкі(
вської індустрії, в якій дослідження і розроб(
ки починають грати не меншу роль, ніж в інших
галузях економіки [4, с. 126]. Показовим у цьо(
му відношенні є і девіз одного з великих банків
світу іспанського Santander: "Цінності з ідей"
(англ. Value from Ideas), який свідчить про його
стратегічну націленість на всебічне викорис(
тання інновацій. В українських комерційних
банках як і в небанківських кредитних
організаціях, відділів з інноваційного розвит(
ку, як правило, немає. В основному процес
створення інноваційних продуктів здійснюєть(
ся роботою маркетингових підрозділів. Це
пов'язано з тим, що більшість українських ко(
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мерційних банків і небанківських кредитних
організацій не можуть дозволити собі зайві
витрати на утримання відділів, що займають(
ся тільки інноваційними розробками. В умо(
вах коли загострюються кризові явища навпа(
ки спостерігається тенденція щодо укрупнен(
ня підрозділів фінансово(кредитних органі(
зацій. Крім того, в українських банках та не(
банківських кредитних організаціях впровад(
жують фінансові інновації, які вже були впро(
ваджені і, як правило, здобули ефективність,
в європейських країнах [5, с. 127].
Процес стратегічного інноваційного управ(
ління в банках та небанківських кредитних
організаціях включає в себе безпосередньо
стратегічне управління, що складається з 4
етапів: попередній, вибір інноваційної стратегії,
реалізацію інноваційної стратегії та контроль
(рис. 2) [6, с. 452]. Так, на попередньому етапі
банк або небанківська фінансова установа,
перш за все, формулюють мету, яку хочуть до(
сягти при впровадженні інновацій. Встанов(
люється місія(призначення, місія(орієнтація і
місія(політика організації, в яких підкрес(
люється прихильність до інноваційної діяль(
ності та інноваційних стратегій. Крім того, про(
водиться оцінка можливостей банку та небан(
ківських кредитних організацій.
Аналізується внутрішнє середовище і оці(
нюється інноваційний потенціал. Потім аналі(
зується стан зовнішнього середовища і даєть(
ся оцінка інноваційного клімату. І, як резуль(
тат першого етапу, визначається інноваційна
позиція організації.
На етапі вибору інноваційної стратегії:
— встановлюються базові стратегії розвит(
ку та їх інноваційні складові;
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Таблиця 1. Типи інноваційних стратегій
в банках та небанківських кредитних організаціях
№

Назва стратегії

1

Адаптивна

2

Попереджуюча

3

Поліпшуюча

Суть стратегії
впровадження
фінансової
інновації,
апробованої іншими
банками
впровадження
революційної
фінансової інновації

впровадження
еволюційної
фінансової інновації

Перспектива реалізації
короткострокова

низький

довгострокова

високий

короткострокова

низький

— здійснюється підбір і оцінка альтернатив(
них інноваційних стратегій;
— здійснюється вибір і формулюється пе(
реважна інноваційна стратегія [7, с. 93].
Реалізація інноваційної стратегії передба(
чає розробку стратегічного проекту (складу
стратегічних змін і заходів по їх здійсненню) і
план реалізації проекту. Особливо враховуєть(
ся інноваційний характер перетворень.
На заключному етапі здійснюється конт(
роль процесу реалізації проекту, оцінюється
ефективність процесу реалізації і, якщо це не(
обхідно, проводиться необхідне корегування
проекту, стратегій, мети, місії.
Визначено типи стратегії, які можуть бути
адаптовані щодо впровадження фінансових
інновацій в банках та небанківських кредитних
організаціях (табл. 1) [8, с. 115].
Адаптивна стратегія орієнтована на впро(
вадження фінансових інновацій, апробованих
іншими банками та небанківськими кредитни(
ми організаціями. В цьому випадку інновацій(
ний розвиток банку або небанківської фінан(
сово(кредитної організації носить наздоганя(
ючий характер, де впровадження інновацій
здійснюється як відповідна міра щодо фінан(
сово(кредитних організацій, що впровадили ці
інновації раніше. Вона орієнтована на корот(
кострокову перспективу. Такий вид стратегії
використовується сьогодні більшістю як
банків, так і небанківських кредитних органі(
зацій при впровадженні в їх діяльність, на(
приклад, мобільного банкінгу, електронної
черги та тощо.
Попереджаюча стратегія, навпаки, харак(
терна для банків та небанківських кредитних
організацій, які впроваджують революційні
фінансові інновації. Конкуренція на цьому рин(
ку відсутня, тому банк та небанківська кредит(
на організація отримує суттєві конкурентні
Передплатний індекс 21847

Рівень ризику

Стратегічні перспективи
маркетингових рішень
підвищення рівня сервісу,
розширення асортименту

освоєння нових
ринків збуту,
зниження витрат
виробництва,
отримання
конкурентних
переваг
диференціація продукту,
поліпшення іміджу
кредитної організації

переваги. Однак рівень ризику при викорис(
танні цієї стратегії є досить високим. Упровад(
ження революційної фінансової інновації тяг(
не за собою ряд ризиків: ризик ліквідності,
втрати ділової репутації, комерційний та інші.
Цей вид стратегії використовувався при впро(
вадженні інтернет(банкінгу на ринку послуг
населення. Існуюча система Клієнт(Банк, ана(
логом якої став інтернет(банкінг, була призна(
чена виключно для юридичних осіб. У зв'язку з
цим інтернет(банкінг для фізичних осіб можна
вважати революційною інновацією на ринку
послуг населення. Серед небанківських кредит(
них організацій попереджувальну стратегію ре(
алізовували мікрофінансові організації, перши(
ми вийшли на ринок мікрокредитування [9, с.
23].
Поліпшуюча стратегія є відповіддю на рин(
кові зміни. Кредитні організації як учасники
банківського ринку змушені змінюватися у
зв'язку з чим, модифікували свої продукти і
послуги. Така стратегія характеризується низь(
ким рівнем ризику, високим рівнем конку(
ренції, короткостроковою перспективою реа(
лізації і спрямованістю в основному на розши(
рення асортименту та розширення функціо(
нальних якостей продукту. Наприклад, впро(
вадження експрес кредитування. Така іннова(
ція є аналогом класичного кредитування[10, с.
23]. Відмінністю є лише термін розгляду заяв(
ки і набір документів, що надаються.
ВИСНОВКИ

Отже, основними стратегіями розвитку і
впровадження фінансових інновацій в банках і
небанківських кредитних організаціях є [11, с.
57]:
— адаптивна стратегія (орієнтована на впро(
вадження фінансових інновацій, вже апробо(
ваних іншими кредитними організаціями);
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— поліпшуюча стратегія (орієнтована
на якісну модифікацію існуючих фінансо(
вих інновацій, з метою диференціації продук(
ту і поліпшення іміджу кредитної органі(
зації);
— попереджуюча стратегія (орієнтована на
розробку і впровадження піонерних інновацій,
завоювання лідируючих позицій за новими тех(
нологіями і продуктами, які не мають аналогів
на ринку).
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INNOVATIVE SERVICES IN THE REINSURANCE
У статті розглянуто причини необхідності запровадження інноваційних послуг на перестраховому ринку, виок9
ремлено сучасні види інноваційних послуг на ринку перестрахування, а також переваги їх застосування.
The article discusses the reasons for the need to introduce innovative services to re insurance market, singled modern
types of innovative services in the reinsurance market and the benefits of their use.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На розвиток ринкового середовища, в тому
числі, і на особливості формування українсько(
го ринку перестрахування безпосередньо впли(
вають процеси розширення інтеграційних взає(
мозв'язків між державами та поглиблення гло(
балізаційних процесів у світі. Для того, щоб
вітчизняні страхові компанії могли впевнено себе
почувати у встановленні міжнародних зв'язків,
зокрема при укладанні договорів з іноземними
партнерами, їх фахівці мають володіти сучасни(
ми технологіями, запроваджувати інноваційні
перестрахові послуги.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження сутності та
значення перестрахування, теоретичних засад
розвитку ринку перестрахування зробили
вітчизняні вчені: Кнейслер О.В., Осадець С.С.,
Ткаченко Н.В., Третяк К.В., Шолойко А.С., а та(
кож зарубіжні — Балакірєва В.Ю., Коулмен М.,
Юрченко Л.О. та інші.
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Віддаючи належне доробку вчених у цій
сфері, слід зауважити, що в Україні залишають(
ся недостатньо дослідженими питання щодо
підвищення ефективності функціонування рин(
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ку перестрахування та визначення перспектив
подальшого розвитку.
Більш детального вивчення потребують пи(
тання запровадження інноваційних послуг у
сфері перестрахування та удосконалення вже
існуючих.
МЕТА СТАТТІ
Дослідити ринок інноваційних послуг з пере(
страхової діяльності у рамках голобалізаційних
світових процесів та виокремити основні тен(
денції сучасного страхового бізнесу з точки зору
перестрахової діяльності як на території Украї(
ни, так і за її межами.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інтеграція у сфері перестрахування, основ(
ним проявом якої є перестрахування ризиків за(
рубіжних страховиків, експансія іноземного ка(
піталу, створення спільних перестрахових ком(
паній чи пулів, посилює взаємозв'язки та взає(
мозалежності між національними ринками пере(
страхування, сприяє взаємному зближенню
учасників ринків у контексті переплетіння їх еко(
номічних інтересів в межах світового масштабу
з метою забезпечення глобального перестраху(
вального захисту.
Тобто перестрахування ризиків у нерези(
дентів на сьогоднішній день виконує свою кла(
сичну і зрозумілу в усьому світі роль, гарантую(
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чи не тільки страховику, а й страхувальнику вип(
лати за великими збитками, а також стабільність
фінансового становища.
У тепрішніх умовах розвитку, взаємодія ук(
раїнських страховиків і перестраховиків(нерези(
дентів у 2011—2015 рр. поступово зменшується,
професійні компанії припиняють роботу з
вітчизняними перестрахувальниками (як при(
клад — один з найстаріших партнерів українсь(
кого ринку — Мюнхенське перестрахувальне то(
вариство), загострюється проблема з розміщен(
ням одиничних великих ризиків на класичних
ринках [1].
Серед причин зниження інвестиційної при(
вабливості вітчизняного ринку перестрахування
можна виділити наступні:
1) виникнення у 2014—2015 рр. проблем з
конвертацією валюти за договорами перестраху(
вання у зв'язку із введенням обмежень НБУ і, як
наслідок, порушення строків страхових виплат;
2) зниження темпів росту ринку страхуван(
ня;
3) затримка сплати премій вітчизняними стра(
ховиками;
4) посилення вимог до якості ризиків і відпо(
відності тарифів з боку іноземних партнерів.
Можливості міжнародної інтеграції у світо(
вий ринок зменшує кон'юнктура вітчизняного
перестрахового ринку. Українські страховики
залишають ризики на власному утриманні, а та(
кож, збитки за ними, що є однією з причин зрос(
тання обсягу внутрішнього перестрахування.
Незважаючи на проблеми та кризові явища в
економіці, перспективи розвитку українського
ринку перестрахування можна відзначити як
такі, що мають позитивні тенденції.
До факторів, які в майбутньому будуть спри(
яти розвитку українського перестрахового рин(
ку та його інтеграції в світовий ринок перестра(
хування можемо віднести такі:
— капіталізація страховиків для зміцнення їх
фінансової стійкості дозволить збільшити
місткість страхового ринку для прийняття
більшої кількості та обсягів покриття ризиків від
цедентів;
— утворення інституту професійних пере(
страховиків буде сприяти підвищенню попиту на
перестрахування та покращенню якості прода(
жу перестрахової послуги;
— вживання новітніх ефективних управлінсь(
ких технологій в діяльності страхових компаній
дасть змогу вивести їх на більш високий рівень
та забезпечити зростання їх конкурентоспро(
можності у порівнянні з іншими страховиками;
— розширення подальшої територіальної ди(
версифікації бізнесу та збільшення географії пе(
рерозподілу ризиків за допомогою перестраху(
вання;
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— зміна традиційних видів перестрахування
шляхом конвергенції перестрахових і фінансо(
вих послуг, а також утворення альтернативного
фінансового перестрахування та використання
перестрахування на основі раціонального управ(
ління активами перестраховика, тобто сек'юри(
тизації;
— впровадження інноваційних видів пере(
страхових послуг, що дозволить збільшити інве(
стиційну привабливість українського ринку та
підвищити конкурентоздатність страховиків.
Нововведеням на страховому ринку України
є альтернативне перестрахування, або альтерна(
тивне управління ризиком — це широкий спектр
способів перерозподілу фінансового і страхово(
го ризиків, пов'язаних з діяльністю страхових
організацій, які відрізняються за рядом ознак від
традиційних видів страхування.
Розглянемо альтернативні інструменти пере(
страхування (табл. 1).
Більш детально альтернативне перестраху(
вання можна розуміти як фінансове перестраху(
вання, тобто відносини між страховиком і пере(
страховиком, пов'язані з перерозподілом стра(
хового і фінансового ризику, що притаманні
страховій діяльності на довгостроковій основі.
Специфічний ризик збереження вартості аку(
мульованих коштів страхових резервів страхо(
вики несуть при проведенні страхування життя.
Окрім традиційних договорів перестрахування,
страхові компанії мають можливість використо(
вувати один із альтернативних інструментів —
фінансування шляхом переведення майбутньо(
го доходу в капітал, створюючи, таким чином, до(
даткові страхові резерви за договорами довгос(
трокового накопичувального страхування жит(
тя. Такий метод дозволяє уникати залежності від
сторонніх учасників перестрахового ринку та от(
римувати страхові премії в повному обсязі.
Одним із альтернативних інструментів пере(
страхування є сек'юритизація, що може засто(
совуватися як за договорами перестрахування
життя, так і за договорами загального перестра(
хування.
Страхова кoмпaнiя, на oснoвi укладeнoгo
дoгoвoру, пeрeдaє спeцiaльнiй пeрeстрaхoвiй
устaнoвi частину своїх ризиків, сплачуючи при
цьому частину премії. В свою чергу, спеціальна
перестрахова компанія здійснює eмiсiю та роз(
міщення облігацій кaтaстрoф.
Кошти, що нaдхoдять від інвесторів в oплaту
облігацій, вклaдaються у нaйбiльш нaдiйнi ін(
струменти фондового ринку, зокрема: дeржaвнi
цiннi пaпeри та кoрпoрaтивнi цiннi пaпeри. За ра(
хунок отриманого інвестиційного прибутку,
спеціалізована перестрахова компанія сплачує
відсотки інвесторам. Якщо протягом тeрмiну
oбiгу облігацій відбувається страхова пoдiя i при
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Таблиця 1. Види альтернативних інструментів передачі страхових ризиків
Види альтернативних інструметів

№ п/п
1
2
3
4
5

Non-life
Сек’ютеризаця
Катастрофічні бонди (cat bonds)
Облігації фінансової кризи (financial crisis bonds)
Сайдкари (sidecars)
Електронна біржа перестрахування «FlyRe»

Life
Фінансування шляхом переведення майбутнього доходу в капітал
Сек’ютеризація вбудованої вартості (embedded value securitization)
Облігації екстремальної захворюваності (morbidity bonds)
Облігації екстремальної смертності (mortality bonds)

Джерело: складено автором на основі [2].

цьому рівень збитків пeрeвищує попередньо вста(
новлений граничний пoкaзник, тo виплaтa
прoцeнтiв тa основної суми боргу залежно від
конкретних умов випуску припиняється, a кош(
ти iз сфoрмoвaнoгo фонду пeрeдaються
стрaхoвiй (пeрeстрaхoвiй) кoмпaнiї для
пoгaшeння збитків. Якщо ж страхова пoдiя не
відбулась, тo виплaтa основної суми за
oблiгaцiями здійснюється пo закінченню тeрмiну
їх oбiгу.
До альтернативних інструментів передачі ри(
зиків відносяться і катастрофічні бонди, які яв(
ляють собою різновид цінних паперів у вигляді
платіжного зобов'язання, контракту між емітен(
том, інвестором і фінансовими посередниками.
Умови звільнення від зобов'язань емітента ката(
строфічної облігації залежать від ряду причин.
Наприклад, катастрофічні бонди, випущені стра(
ховою компанією Winterthur Insurance, встанов(
лювали в якості "катастрофи" наступні події:
вітер понад 75 км/год., град, збиток більш 6000
автомобілів тощо. [3]
Суттєвою перевагою катастрофічних бондів
є низькі витрати на транзакції порівняно зі стра(
ховим підходом, оскільки страхове покриття заз(
вичай включає в себе вартість придбання цінних
паперів, моніторингу та регулювання втрат, кож(
не з яких може бути мінімізоване шляхом вико(
ристання фінансових ринків. Крім того, катаст(
рофічні облігації дуже слабо пов'язані з ринко(
вим ризиком, тому також можуть бути викорис(
тані як інструмент хеджування.
Передумовою виникнення "облігацій катас(
троф" (cat bonds) є світова фінансова криза, за
якої банківська система зазнала вагомих втрат.
Певна річ, це негативно відобразилось на май(
новому стані страхувальників, які здійснювали
страхування фінансові ризики, тому реалізація
значної кількості фінансових ризиків у масшта(
бах економіки позначилась негативно не лише на
самих страхувальниках, а й на фінансовому стані
перестрахувальників. За таких умов постає не(
обхідність розробки нового виду цінного папе(
ру, що використовуватиметься для перестраху(
вання фінансових ризиків страхових компаній.
Таким чином, альтернативою "облігацій ка(
тастроф" є "облігації фінансової кризи" (finan(
cial crisis bonds). Які так само, як у випадку з об(
лігацією катастроф, використовуються при пев(
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них умовах. До прикладу, такими умовами може
бути зниження промислового виробництва на
5%, зменшення рівня реальних доходів домогос(
подарств в межах економіки на 10%, різке зрос(
тання проблемної заборгованості у банківсько(
му секторі загалом на 2,5 % тощо. За таких умов
імовірність неповернення коштів позичальника(
ми банків різко зростає.
Функціонування "облігації фінансової кри(
зи" відбувається таким чином — страховик за до(
помогою андерайтингової компанії випускає
борговий цінний папір типу "облігація фінансо(
вої кризи", сума виручених коштів за облігацією
спрямовується на фінансування інвестиційної
діяльності страховика, що в свою чергу дозво(
ляє отримувати дохід від інвестиційної діяль(
ності, частина якого спрямовується на виплату
купонного доходу за борговим цінним папером.
Така виплата відбувається лише за умови, що
ризик, який перестрахований таким інструмен(
том, не настає. Якщо ж фінансовий ризик фак(
тично відбувся, тобто криза у банківському сек(
торі та економіці загалом настає, то зобов'язан(
ня із сплати купонного доходу та погашення ос(
новного тіла облігації відсутні. В цьому і криєть(
ся подібність між пропонованим інструментом
та механізмом перестрахування. Якщо в друго(
му випадку перестрахувальник покриває збитки
відповідно до договору перестрахування, то у
першому випадку — ці збитки покриваються з
суми, отриманої від розміщення цінних паперів
на фондовому ринку.
Процес виплати купонного доходу відбу(
вається щорічно або ж з іншою періодичністю
відповідно до умов випуску боргового цінного
паперу, які визначаються на початку плануван(
ня перестрахування ризиків. Тому, коли настає
термін погашення зобов'язань за облігацією і
ризики за цінним папером не настають — відбу(
вається погашення основного тіла боргу. Логіч(
ним є й те, що для забезпечення привабливості
та ліквідності цінного паперу купонна ставка
повинна бути високою, щоб учасники фінансо(
вого ринку вкладали кошти у механізм перестра(
хування ризиків страховика.
По суті випуск облігацій матиме позитивний
вплив на фінансовий стан підприємства, адже в
моделі не враховано платежі, які отримуватиме
страховик від страхувальників. Також при емісії
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цінних паперів страховик здійснить незначні вит(
рати для залучення андерайтингової компанії,
яка буде виконувати основні функції із випуску
та підтримання ліквідності цінних паперів.
Наступним альтернативним інструментом пе(
рестрахування є сайдкар, який передбачає ство(
рення спеціалізованої установи при страховій
компанії. Відповідно,такий інструмент може об(
слуговувати лише компанію, що є засновником,
утримуючи при цьому частину відповідальності
за її ризиками.
Переважно, сайдкари створюються на термін
до двох років, з подальшою ліквідацією або ре(
організацією для перестрахування інших ри(
зиків. Як i спецiальнi перестрахові установи, вони
здійснюють eмiсiю цінних паперів та розміщують
їх серед інвесторів. Проте, на вiдмiну від об(
лігацій катастроф, сайдкари можуть брати квот(
ну участь у всьому перестраховому портфелі
страхової компанії. Тому створення сайдкарів є
найбільш доцільним при зростанні вартості по(
слуг перестрахування та з метою загального
підвищення платоспроможності страховика.
Окрім альтернативного перестрахування се(
ред інновацій на ринку перестрахування можна
виділити застосування електронної системи
"FlyRe" — електронна біржа перестрахування.
Така система є унікальною розробкою вітчизня(
них фахівців, що забезпечує:
— можливість швидкого отримання котиру(
вання ризиків;
— доступність ринку перестрахування за до(
помогою швидких онлайн(комунікацій;
— доступність документообігу, що забезпе(
чується автоматичним формуванням ковер(нот
та акцептів;
— зменшення витрат на проведення пере(
страхових операцій за рахунок скорочення часу
на пошук вигідних умов та ціни перестрахуван(
ня;
— можливість управляти страховим портфе(
лем;
— формування якісних аналітичних звітів та
отримання повної інформації щодо активності
на ринку онлайн(перестрахування.
За допомогою використання електронної
біржі перестрахування можна перестрахувати
ризики будь(яких видів страхування: майново(
го, відповідальності. До основних переваг цієї
біржі перестрахування є: легкість і мобільність
у застосуванні системи; автоматизація процесів
перестрахування; зниження до мінімального
рівня застосування людського ресурсу; пришвид(
шення процесу перестрахування; зниження вит(
рат на перестрахування ризиків; система подає
готову клієнтську базу; перестрахування ризиків
за допомогою автоматичної системи документо(
обігу; забезпечення активної участі на ринку;
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перспектива контролю за процесами з перестра(
хування, а також їх аналізу за допомогою наяв(
ності статистики.
Завдяки цьому інноваційному виду технічної
допомоги з пропозиції перестрахових послуг є
можливість наблизитися цеденту і перестрахо(
вику та посилити ефективність їхньої взаємодії.
Електронна система "FlyRe" об'єднує учасників
світового перестрахового ринку: так, у 2015 році
активним учасником цієї біржі стала компанія
VIG Re (австрійська перестрахова компанія).
Вагомими перевагами електронної біржі пе(
рестрахування є перестрахування ризиків за до(
помогою автоматичної системи документообігу,
а також швидкість та скорочення витрат за ра(
хунок зниження частки людського ресурсу. Вод(
ночас у цього інноваційного методу у перестра(
хуванні є низка недоліків, серед яких: відсутність
можливості підтвердження фінансового стану
сторін перестрахової угоди та невизначеність пе(
реліку дій перестрахувальника і перестраховика
при настанні страхового випадку, а також пере(
страхування ризиків лише на факультативній ос(
нові.
Наступним видом інноваційних послуг пере(
страхування варто виділити перестрахування
політичних ризиків. На ринку класичного стра(
хування політичні ризики на страхування прак(
тично не приймалися. В Україні ці ризики є вик(
люченням із умов страхового договору.
Проте питання страхування від наслідків дій
політичних ризиків для вітчизняного ринку є ак(
туальним, особливо для іноземних інвесторів.
Адже політичний ризик можна визначити як дію
чи бездіяльність іноземного уряду, що перешкод(
жає інвестиціям та призводить до фінансових
втрат власників капіталів.
Політичні ризики практично не приймають(
ся на страхування через свою непрогнозованість
та важкість наслідків. На світовому ринку пере(
страхуванням політичних ризиків займаються
відомі перестраховики: Munich Re, Hannover Re,
Swiss Re, Berkshire Hathaway Re.
Потенційними споживачами такої послуги
виступають транснаціональні корпорації, які за(
цікавлені в стабільній роботі в будь(якій країні.
Зрозуміло, що для вітчизняних страховиків цей
вид послуг є новим, проте, відкриває можливості
виходу на міжнародний ринок перестрахування,
розширення бізнесу.
Також необхідно враховувати сучасні ризи(
ки вітчизняного ринку — це висока ймовірність
настання воєнних та терористичних ризиків.
Можливість їх покриття за рахунок розробки і
впровадження перестрахового захисту дозво(
лить захистити страхувальників від наслідків
політичних ризиків і посилити позиції вітчизня(
них страховиків на світовому страховому ринку.
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Актуальним на сучасному етапі розвитку сус(
пільних відносин є страхування і відповідне пе(
рестрахування нових видів ризиків, до яких
відносяться аерокосмічні ризики, енергетичні
ризики, екологічні ризики, терористичні ризики,
катастрофічні ризики. Такі ризики мають висо(
ку ймовірність настання та значні за обсягами
збитки. Так, для прикладу, літак Малайзії
Airlines B777, що летів з Амстердаму до Куала(
Лумпур у 2014 році, був збитий в Україні. В ре(
зультаті чого загинули 283 пасажири та 15 чле(
нів екіпажу. Страхові виплати склали 25 млн $,
що були виплачені компанією Willis. Величезні
збитки були б для окремої страхової компанії не
підйомними, проте за рахунок перестрахування
можуть бути покритими [4].
Ще одним новітнім напрямом перестрахово(
го захисту в Україні є катастрофічні ризики. Та(
кож практично не підлягають страхуванню еко(
логічні ризики, що обумовлено, зокрема: недо(
вірою страховиків і страхувальників у повному
дотриманні умов договору при проходженні по(
зовів в суді; складністю відшкодування витрат на
усунення наслідків порушення умов навколиш(
нього середовища; відсутністю методик оцінки
ймовірних збитків від аварійного забруднення
навколишнього природного середовища та інших
природно(антропогенних катастроф; відсутні(
стю відповідних методик розрахунку тарифних
ставок.
Проте покриття зазначених ризиків є акту(
альним для України: паводки на Закарпатті, в
Одеській, Миколаївській, Херсонській областях;
техногенні катастрофи, пов'язані із пожежами в
Чорнобильській зоні, загальні збитки за якими
становили понад 50 млн грн.; пожежа на нафто(
базі у Київській області зі збитками більше як 50
млн грн.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Необхідність перестрахового захисту катас(
трофічних і політичних ризиків в Україні є без(
заперечною. Запровадженню перестрахових
операцій сприятимуть наступні заходи:
— об'єднання зусиль страховиків для ефек(
тивного захисту від цих збитків (створення пу(
лів);
— модернізація традиційних і застосування
нових спеціалізованих перестрахових продуктів;
— залучення додаткового перестрахування
(ретроцесії);
— визначення обгрунтованих тарифів, котрі
покриватимуть можливі катастрофічні і по(
літичні ризики.
Підвищення попиту на ринку вимагають від
учасників запровадження інноваційних видів
перестрахових послуг. Удосконалення функ(
ціонування електронної перестрахової біржі та
Передплатний індекс 21847

розробка інноваційних видів покриття дасть змо(
гу посилити ефективність взаємодії учасників
ринку перестрахування.
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CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ORGANIZATION AN EFFECTIVE INFORMATION
AND ADVISORY SUPPORT OF AGRICULTURE
У статті досліджено особливості становлення та розвитку інформаційно9консультаційного забезпечення в
сільському господарстві України. Розглянуто організаційну структуру ринку сільськогосподарських інформацій9
но9консультаційних послуг за основними суб'єктами їх надання, здійснено їхній порівняльний аналіз, визначено пе9
реваги та недоліки кожного з них. Окреслено засади організації ефективного інформаційно9консультаційного за9
безпечення в сільському господарстві. Сформовано критерії оцінювання результативності та ефективності надання
інформаційно9консультаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню, що доз9
волить здійснювати контроль за їх виконанням, покращувати їх якість та ефективність, визначати пріоритетні на9
прями майбутньої інформаційно9консультаційної діяльності. Зроблено висновки про необхідність державної підтрим9
ки та застосування системного підходу до формування єдиної мережі інформаційно9консультаційного забезпечення
сільського господарства задля підвищення його ефективності.
The peculiarities of formation and development of information and advisory support of agricultural sector in Ukraine
are studied in the article. The organizational structure of the market for agricultural information and advisory services
is considered in regard of their provision subjects, their comparative analysis is conducted, and the advantages and
disadvantages of each are identified. The conceptual grounds for the organization of effective information and advisory
support in agriculture are outlined. The criteria for evaluating effectiveness and efficiency of agricultural information
and advisory services to agricultural producers and rural population are offered, that can be used for monitoring their
implementation, for improvement of their quality and efficiency, for identifying priority areas of future information and
advisory activities. It is concluded that the state support and the system approach application to the development of a
single network of information and advisory support of agriculture are necessary in order to increase its efficiency.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На теперішній час в економіці України від(
буваються глибокі структурні перетворення, по(
в'язані із політичним та соціально(економічними
трансформаціями, що не оминуло і сільське гос(
подарство. Децентралізація влади, зміни пріори(
тетів зовнішньоекономічної діяльності, інфля(
ційні процеси, зміни в оподаткуванні та інші чин(
ники здійснюють як прямий, так і опосередкова(
ний вплив на сільськогосподарських товарови(
робників та сільських жителів. Вони змушені
швидко реагувати та пристосовуватись до таких
перетворень, аби підтримувати ефективність сво(
го господарювання на належному рівні. Знахо(
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дячись у певній територіальній віддаленості від
адміністративних центрів, де приймаються го(
ловні управлінські рішення, здійснюються нау(
кові дослідження, розташовані постачальники
засобів виробництва та переробні підприємства,
вони постійно відчувають обмеженість в інфор(
мації. Тому питання організації ефективного
інформаційно(консультаційного забезпечення
сільського господарства, що сприяло б усунен(
ню інформаційного вакууму між сільгоспвироб(
никами, з одного боку, та науково(дослідними ус(
тановами, державними органами, споживачами
та іншими суб'єктами ринкової інфраструктури,
з іншого — є доволі актуальним.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико(методологічні засади здійснен(
ня інформаційно(консультаційного забезпе(
чення сільського господарства широко пред(
ставлено в працях багатьох українських та за(
рубіжних вчених, зокрема: М.Ф. Безкровного,
О.М. Бородіної, О.А. Галича, С.М. Григор'єва,
Т.П. Кальної(Дубінюк, О.П. Недбалюка; Д.С. Алєк(
санова, А. Ван ден Бана, В.М. Кошелєва,
Б.С. Сивреса та ін. Розвиток інформаційно(кон(
сультаційної діяльності а аграрному секторі
України проаналізовано такими вітчизняними
дослідниками, як: І.М. Криворучко, М.Ф. Кро(
пивко, Р.Я. Корінець, І.П. Кудінова, М.І. Лоба(
нов, В.В. Самсонова, Р.М. Шмідт. Однак про(
блема організації високоефективного інформа(
ційно(консультаційного забезпечення сільсь(
кого господарства, що сприяло б розвитку га(
лузі та покращенню рівня життя в сільській
місцевості, залишається невирішеною.
ЦІЛІ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Дослідити сучасний стан організації інфор(
маційно(консультаційного забезпечення
сільського господарства, визначити його недо(
ліки та сформулювати засади його ефективно(
го функціонування в контексті його розвитку
як системи.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування суб'єктів надання сільськогос(
подарських інформаційно(консультаційних по(
слуг в Україні розпочалося з часів здобуття не(
залежності. Вони відіграли значну роль у забез(
печенні процесів приватизації та роздержав(
лення землі і майна, становленні фермерства,
реформуванні колишніх колгоспів і радгоспів
у ринкові організаційні утворення [5]. Більш
стрімкого розвитку інформаційна(консульта(
ційне обслуговування сільгоспвиробників на(
було із прийняттям Закону України "Про
Сільськогосподарську дорадчу діяльність" від
17 червня 2004 року [11] та завдяки Державній
цільові програмі сільськогосподарської дорад(
чої діяльності на період до 2009 року [3]. Од(
нак, зважаючи на хаотичність та багатовек(
торність створення сільськогосподарських
інформаційно(консультаційних служб в Ук(
раїні, сформувалось декілька їх організаційно(
правових моделей [1, с. 48], що відрізняються
за формами власності, джерелами фінансуван(
ня, підходами до роботи з клієнтами, організа(
ційною структурою та іншими критеріями. Се(
ред суб'єктів надання інформаційно(консуль(
Передплатний індекс 21847

таційних послуг в сільському господарстві
можна виділити:
— сільськогосподарські дорадчі служби,
дорадників та експертів(дорадників, які мають
фахову підготовку, одержали кваліфікаційні
свідоцтва та внесені до відповідного Реєстру
(станом на 1 жовтня 2016 р зареєстровано 74,
749 та 777 відповідно) [8]. Вони функціонують
як громадські організації, кооперативи, у
складі наукових установ чи вищих навчальних
закладів тощо. З 2003 року об'єднуються На(
ціональною асоціацією сільськогосподарських
дорадчих служб України;
— Регіональні центри наукового забезпе(
чення агропромислового виробництва Націо(
нальної академії аграрних наук України;
— комерційні агроконсалтингові фірми.
Аналізуючи результати їх діяльності, мож(
на зробити висновок, що кожна із моделей має
свої переваги та недоліки (табл. 1). Більшість
сільськогосподарських дорадчих служб виник(
ло за підтримки міжнародної технічної допо(
моги. На жаль, після завершення донорських
проектів більшість створених служб припини(
ло або скоротило свою інформаційно(консуль(
таційну діяльність [10, с. 13]. Це було пов'яза(
но, по(перше, із прогалинами у розумінні за(
рубіжними партнерами специфічних українсь(
ких умов та потреб у інформаційно(консуль(
таційній допомозі. По(друге, українські
сільськогосподарські виробники ще не готові
або не мають змоги сплачувати за інформацій(
но(консультаційні послуги. По(третє, у
більшості регіонів України дорадчі служби з'я(
вились до того моменту, коли на державному
рівні було визнано їх значущість. Більш жит(
тєздатними виявилися сільськогосподарські
дорадчі служби, створені за ініціативою та за
кошт українських вчених та сільськогоспо(
дарських виробників, у тому числі на базі аграр(
них університетів. Серед них інформаційно(
консультаційний центр "Агро(Таврія" при Тав(
рійському державному агротехнологічному
університеті, регіональний інформаційно(кон(
сультаційний центр при Асоціації фермерів
Київської області та інші. Вони здійснюють
свою діяльність на госпрозрахунковій основі.
Однак, це не виключає одержання коштів з дер(
жавного та місцевого бюджетів при виконанні
робіт, передбачених державними та обласни(
ми цільовими програмами, направленими на
розвиток сільського господарства регіону.
Починаючи з 2007 року, в межах Держав(
ної цільової програми розвитку українського
села на період до 2015 р. [2] у частині підтрим(
ки дорадництва розпочато фінансування соціа(
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данню дорадчими службами послуг
з ефективного ведення сільськогос(
подарського виробництва малими
8
агроформуваннями, впровадженню
6
нових технологій, новітніх досяг(
4
нень науки і техніки та підвищенню
2
конкурентоспроможності продукції
0
[7].
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Другим потужним суб'єктом
у т.ч. із стабілізаційного
роки фонду, млн грн.
здійснення
інформаційно(консуль(
фінансування, млн грн.
таційної
діяльності
в сільському гос(
освоєно коштів, млн грн.
подарстві
є
Національна
академія аг(
Рис. 1. Обсяг надання та використання коштів
рарних наук України, яка володіє
із держбюджету на соціальноEспрямовані
значним науковим потенціалом та
сільськогосподарські дорадчі послуги
банком наукової продукції [6, с.
Джерело: [7, с. 34; 10, с. 12].
343]. З 1998 р. в її структурі функці(
льно(спрямованих сільськогосподарських до( онують Центри наукового забезпечення агро(
радчих послуг, що мало б сприяти стрімкому промислового виробництва задля того, щоб
розвитку інформаційно(консультаційної діяль( науково(консультаційні послуги та інформація
ності. На жаль, через невідпрацьований ме( були доступні і безкоштовні для всіх суб'єктів
ханізм надання та контролю за використанням підприємницької діяльності і населення. Ре(
державних цільових коштів на цей вид діяль( гіональні центри створені на базі обласних до(
ності, навіть ті незначні суми, що були виділені, слідних установ, а також підрозділів наукових
не були освоєні (рис. 1). У 2011 р. та з 2013 р. установ, які розміщені в регіонах. Зважаючи на
кошти на державну підтримку сільськогоспо( те, що діяльність Національної академії аграр(
дарських дорадчих служб не виділялися. Зага( них наук асигнується з держбюджету, Центри
лом, на вказану мету за цією програмою фак( наукового забезпечення АПВ НААН України
тично було використано 10,2 млн грн. бюджет( за своїм статусом не мають права брати участь
них коштів, або 10,5% від прогнозного обсягу у тендері на отримання бюджетних коштів на
(97,3 млн грн.), що не сприяло належному на( здійснення сільськогосподарської дорадчої

млн грн.
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Таблиця 1. Переваги та недоліки здійснення інформаційноEконсультаційної діяльності
в сільському господарстві її суб'єктами
Суб’єкти
Сільськогосподарські
дорадчі служби

Центри наукового
забезпечення
агропромислового
виробництва регіонів
НААН України

Приватні
агроконсалтингові
фірми

Переваги
- Обізнаність щодо реальних проблем сільгоспвиробників та
сільського населення, швидка реакція на зміну попиту.
- Тісний зв’язок із користувачами послуг, довіра.
- Розгалужена інфраструктура.
- Надання безкоштовних послуг.
- Тривалий досвід здійснення інформаційно-консультаційної
діяльності (в т.ч. міжнародний).
- Наявність кваліфікованих дорадників по всіх напрямах.
- Можливість використання матеріально-технічної бази ВНЗ
та НААН України
- Можливість використання матеріально-технічної бази
НААН України.
- Досвід та висока кваліфікація науковців.
- Розгалужена інфраструктура.
- Наявність великого обсягу інформації, наукових розробок.
- Наявність відповідних дозволів для проведення навчання,
курсів підвищення кваліфікації.
- Відпрацьований механізм бюджетного фінансування.
- Авторитет, довіра органів влади
- Висока мотивація до ефективності та якості своєї
діяльності.
- Більш практична спрямованість послуг, ніж інформаційноконсультаційна.
- Відсутність територіальної обмеженості та за категоріями
клієнтів

Недоліки
- Недостатня матеріально-технічна база.
- Територіальна обмеженість зони
діяльності.
- Відсутність зобов’язань за якість,
ефективність наданих послуг перед
користувачами.
- Неврегульоване законодавче забезпечення.
- Невідпрацьований механізм отримання
бюджетних коштів.
- Недостатня довіра органів влади
- Інформаційно-консультаційна діяльність не
є основним видом діяльності.
- Віддаленість від більшості користувачів.
- Надання послуг переважно з профільних
питань головної наукової установи.
- Негнучкість до змін попиту на
інформаційно-консультаційні послуги
- Віддаленість від користувачів, відсутність
інфраструктури.
- Висока вартість інформаційноконсультаційних послуг.
- Низька інтеграція з науковими та
навчальними установами.
- Відсутність соціально-спрямованих
дорадчих послуг.
- Недостатня довіра органів влади

Джерело: сформовано автором на основі оцінки статистичних показників, власного спостереження, анкетного опитування
суб'єктів та об'єктів інформаційно(консультаційної діяльності в сільському господарстві.
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діяльності. Тому з числа провідних науковців у
регіональних Центрах наукового забезпечен(
ня АПВ створюються громадські організації з
надання соціально(спрямованих сільськогос(
подарських дорадчих послуг. Однак, як і Цен(
три наукового забезпечення АПВ, вони нада(
ють послуги стосовно профільних питань про(
відної наукової установи Центру та не охоплю(
ють інші питання, які можуть цікавити сільсько(
господарських виробників та сільських жи(
телів.
Третім суб'єктом надання інформаційно(
консультаційних послуг є комерційні агрокон(
салтингові фірми. Вони займають доволі не(
значну частку ринку інформаційно(консульта(
ційних послуг у сільському господарстві, ос(
кільки надають їх на платній основі, що дорого
вартує для багатьох суб'єктів господарювання
на селі. Приватні агроконсалтингові фірми не
є суб'єктами дорадчої діяльності, тому згідно
із законодавством не можуть брати участі у
конкурсі на надання соціально(спрямованих
сільськогосподарських дорадчих послуг. Про(
те вони і самі не зацікавлені у здійсненні без(
коштовної інформаційно(консультаційної
діяльності, тому їх послуги не орієнтовані на
задоволення потреб сільського населення, а
тільки сільськогосподарських виробників, при(
чому переважно великих.
Отже, інформаційно(консультаційне забез(
печення сільського господарства в Україні до(
нині ще не сформувалось як система, не впро(
ваджено єдиного організаційно(економічного
механізму її функціонування, не відпрацьова(
но дієздатної процедури її підтримки з боку
держави, в тому числі фінансової. Недооцінка
владою ролі та значення інформаційно(кон(
сультаційної діяльності гальмує її розвиток і,
як насідок, стримує підвищення прибутковості
аграрного сектора та зростання рівня добро(
буту сільського населення. Дана проблема мала
б бути вирішена завдяки створенню Національ(
ного центру сільськогосподарського дорадниц(
тва та обласних (регіональних) сільськогоспо(
дарських дорадчих служб з їх районними
відділами, згідно Розпорядженням КМУ "Про
затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції формування державної системи
сільськогосподарського дорадництва на період
до 2015 р." [9], яка мала б об'єднати і Міністер(
ство аграрної політики, і Національну акаде(
мію аграрних наук, і Національну асоціацію
сільськогосподарських дорадчих служб та вже
існуючі інформаційно(консультаційні служби
різних організаційно(правових форм, що б доз(
волило привести їх до єдиного формату. Ство(
Передплатний індекс 21847

рення ефективної та надійної системи інфор(
маційно(консультаційного забезпечення сіль(
ськогосподарських виробників із її представ(
ництвами на національному, обласних, район(
них та селищних рівнях дозволить охопити соц(
іально(спрямованими дорадчими послугами
90% суб'єктів господарювання на селі, сільсько(
го населення та сільських громад [11, с. 300].
Розбудова системи інформаційно(консуль(
таційного забезпечення сільського господар(
ства згідно Статті 404 Угоди про Асоціацію між
Україною та Європейським Союзом є також
невід'ємною складовою євроінтеграційного
процесу [10, с. 14]. Її нерозвиненість знижує
конкурентоспроможність вітчизняного аграр(
ного малого та середнього бізнесу на євро(
пейському та світовому ринках. Тому важливо
не просто завершити формування системи
інформаційно(консультаційного забезпечення
сільського господарства, а зробити її макси(
мально ефективною. Адже погано працюючі
інформаційно(консультаційні служби — це
лише додатковий канал викачування коштів із
аграрного сектора, в той час як гарно працюю(
ча служба сприяє розвитку галузі.
Головними засадами організації ефективної
інформаційно(консультаційної діяльності є:
— відповідність її напрямів, методів та за(
ходів цілям аграрної політики держави;
— відповідність результатів інформаційно(
консультаційної діяльності завданню росту
національного доходу країни та максимізації
суспільного ефекту;
— зацікавленість сільгоспвиробників у по(
слугах інформаційно(консультаційних служб
та розширенні їхнього переліку;
— зацікавленість самих служб у досягненні
зазначених вище результатів та в одержані ви(
годи не тільки безпосередньо їхніми клієнта(
ми, але й економіки країни загалом;
— зацікавленість регіонів в розвитку служб
на їхніх територіях;
— результативність створення та роботи
служби з позиції бюджету всіх рівнів (націо(
нального, місцевого, районного);
— зацікавленість у співробітництві із нау(
ково(дослідними установами, проектними
інститутам, дослідними господарствами і стан(
ціями, освітніми установами та посередництві
між ними і сільськогосподарськими товарови(
робниками.
Формуючи національну систему інформа(
ційно(консультаційного забезпечення сільсь(
кого господарства доцільно включити до її
складу вже функціонуючі служби, які мають
досвід такої діяльності та є ефективними, що є
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Рис. 2. Критерії оцінювання інформаційноEконсультаційної діяльності
в сільському господарстві
Джерело: складено автором.

значно дешевше, ніж створити нову службу
(якщо такі є в певній області чи районі). З ме(
тою диференціації ефективних та малоефек(
тивних служб варто визначити ряд критеріїв,
за якими їх можна розрізняти. Виконання
інформаційно(консультаційних заходів та їх
вплив на сільське господарство можна оцінити
за критеріями результативності та ефектив(
ності (рис. 2).
Результативність — це підтвердження
здійснених інформаційно(консультаційних за(
ходів та їх короткостроковий аналіз за допо(
могою кількісних та якісних показників. До
перших відносяться: кількість проведених за(
ходів (семінарів, консультацій, демонстрацій,
днів поля і т.д.) та їх учасників, кількість підго(
товлених та розповсюджених інформаційних
видань (брошур, інформаційних листків, жур(
налів і т.д.), понесені затрати та (у випадку на(
дання платних послуг) одержані доходи тощо.
Джерелами інформації таких даних є: акти ви(
конаних робіт, журнали обліку наданих кон(
сультацій, інформаційні звіти, кошториси та
інша внутрішня та бухгалтерська документація
інформаційно(консультаційної служби. Якість
наданих інформаційно(консультаційних по(
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слуг вимірюється рівнем задоволення їх одер(
жувачів, зміною їх ставлення до сільськогос(
подарської інформаційно(консультаційної
служби, обсягом одержаних знань і навичок та
можливістю їх практичного застосування, ва(
гомістю допомоги дорадників у вирішенні со(
ціально(економічних проблем сільськогоспо(
дарських товаровиробників та сільського насе(
лення і ін. До методів збору інформації щодо
якості наданих послуг відносяться: опитуван(
ня, в тому числі з використанням анкет, особи(
сто чи по телефону; різного роду анкетування
(розіслані/роздані та зібрані анкети; анкети,
заповнені респондентами в кінці заходів та ін.);
спостереження; робота в групах; публічні слу(
хання тощо.
Оцінка ефективності сільськогосподарсь(
кої інформаційно(консультаційної служби
може мати два рівні: внутрішній та зовнішній.
Внутрішня ефективність базується на самомо(
ніторингу служби. Вона відображає рівень кад(
рового та технічного забезпечення, фінансову
стабільність служби, раціональне використан(
ня бюджетних коштів, правильність вибраних
методів роботи тощо. Зовнішня ефективність
сільськогосподарської інформаційно(консуль(
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таційної діяльності вимірюється її впливом на
підвищення ефективності сільськогосподарсь(
кого виробництва та розвиток сільських тери(
торій. На відміну від результативності, ефек(
тивність не може бути визначена під час чи од(
разу після завершення надання інформаційно(
консультаційних послуг, оскільки вона оцінює
довготерміновий ефект. Аби відокремити вплив
інших факторів на підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва необхід(
но порівнювати результати господарювання
сільгоспвиробників до співпраці з інформацій(
но(консультаційними службами та в динаміці
у період користування їхніми послугами або
тих, що користуються та не користуються та(
кими послугами. Показниками, що повинні
підлягати моніторингу, являються: урожай(
ність сільськогосподарських культур, продук(
тивність тварин, валова продукція сільського
господарства, собівартість продукції, рівень
товарності, рівень рентабельності, рівень опла(
ти праці, рівень сукупних реальних доходів,
поточне споживання на одну людину та ін. Дже(
релами інформації можуть бути дані одержані
безпосередньо від сільськогосподарських това(
ровиробників, бухгалтерська та економічна
звітність із Управлінь агропромислового роз(
витку тощо. Основним методом для визначен(
ня ефективності інформаційно(консультацій(
ної діяльності є економіко(соціологічні дослі(
дження.
В умовах, коли служба приносить від'ємний
результат, у зв'язку із помилково обраними
завданнями, важливо виокремити ті види по(
слуг, що є доречними та ефективними, та роз(
вивати їх, а також переглянути напрями та ме(
тоди своєї діяльності.
ВИСНОВКИ

Узагальнення вищевикладеного дає підста(
ви зробити висновок, що кожен із суб'єктів
здійснення інформаційно(консультаційної
діяльності займає свою нішу і має перспективи
розвитку. Однак, лише консолідованими зуси(
ллями та за умов державної підтримки вони ма(
тимуть змогу задовольнити всі потреби сіль(
ськогосподарських виробників та сільського
населення в інформаційно(консультаційних
послугах. Формування єдиної мережі інформа(
ційно(консультаційного забезпечення сільсь(
кого господарства обумовить концентрацію
матеріальних, наукових, інформаційних та кад(
рових ресурсів, а також мінімізує витрати на її
утримання. Крім того, використання єдиного
науково(методичного підходу для оцінювання
попиту на інформаційно(консультаційні послу(
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ги, кількості і якості їх надання, ефективності
виконання планів і програм інформаційно(кон(
сультаційних заходів дасть можливість відсте(
жувати та узагальнювати їх результативність
та ефективність на загальнонаціональному
рівні, що сприятиме удосконаленню плануван(
ня інформаційно(консультаційної діяльності в
сільському господарстві, підвищенню ефектив(
ності її реалізації, а також слугуватиме обгрун(
туванням її бюджетного забезпечення.
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THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL
AND ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT REGULATION
OF ENTERPRISES OF MILK SUBCOMPLEX
У статті представлено теоретичні основи формування організаційно9економічного механізму регулювання роз9
витку підприємств молокопродуктового підкомплексу. Автором запропоновано концептуальний підхід до його по9
будови, визначено основні елементи. Встановлено внутрішні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу.
Механізм регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу представлено у вигляді окремих
підсистем організаційної та економічної з комплексом визначених елементів. Організаційна складова представлена:
формами організації виробництва, інфраструктурою молокопродуктового підкомплексу, системою управління мо9
локопродуктовим підкомплексом, державним контролем, логістикою, державними програмами розвитку, соціаль9
ною відповідальністю. Елементами економічної є: державне регулювання, інноваційно9інвестиційний розвиток, сис9
тема державної підтримки, форми розрахунків між учасниками молокопродуктового ланцюга, економічний інтерес
учасників підкомплексу, ціноутворення. Метою статті стала розробка концептуального підходу до формування орга9
нізаційно9економічного механізму регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу. У резуль9
таті дослідження сформовано організаційно9економічний механізм регулювання розвитку підприємств молокопро9
дуктового підкомплексу та визначено основні його складові.
The article presents the theoretical basis of formation of organizational and economic mechanism of development
regulation of enterprises of milk subcomplex. The author proposed a conceptual approach to its construction, the main
elements were defined. The internal foundations of milk subcomplex were established. The mechanism of regulation of
development of milk subcomplex of enterprises were presented as organizational and economic subsystems with a set of
certain elements. The organizational component were represented: the forms of production, infrastructure of milk
subcomplex, management system, state control, logistics, government development programs, social responsibility.
Economic elements were: regulation, innovation and investment development, the system of state support, forms of
settlements between participants of milk chain, the economic interest of sub, pricing. The goal of article was the
development of a conceptual approach to the formation of organizational and economic mechanism of regulation of
enterprises of milk subcomplex. As the result the organizational and economic mechanism of development regulation of
enterprises of milk subcomplex were formed.

Ключові слова: механізм, молокопродуктовий підкомплекс, управління, виробництво, сис6
тема, підприємства.
Key words: mechanism, milk subcomplex, management, production, system, enterprises.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Виробництво молока та молочних про(
дуктів, з одного боку, є одним із основних еле(
ментів вітчизняного агропромислового комп(
Передплатний індекс 21847

лексу, а з іншого — є важливим напрямом за(
безпечення продовольчої безпеки держави.
Нині у зв'язку з процесами становлення рин(
кової економіки та помилками допущеними у
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ході процесів реструктуризації ми спостерігає(
мо глибоку кризу у виробничих підкомплексах.
Порушення міжгалузевих зв'язків та конфлікт
інтересів суб'єктів господарювання призвели
до занепаду виробництва, зменшенні обсягів та
погіршенні якості виготовленої продукції, за(
гальному зниженні ефективності підприємств.
В умовах трансформаційних процесів важ(
ливого значення набуває така організація мо(
локопродуктового підкомплексу, яка б дозво(
лила відновити втрачені міжгалузеві зв'язки,
підвищити ефективність господарювання
підприємств, мінімізувати витрати та впровад(
жувати інноваційні розробки. Саме формуван(
ня організаційно(економічного механізму ре(
гулювання розвитку підприємств молопродук(
тового підкомплексу дозволить досягти визна(
чених цілей.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості розвитку молокопродуктово(
го підкомплексу вивчали такі науковці як: С. Ва(
сильчак, М. Ільчук, М. Калінчик, О. Козак, Т.
Мостенська, М. Одінцов. Проблеми державно(
го регулювання галузі поглиблено досліджува(
ли А. Діброва, С. Кваша, М. Корецький, М. Кро(
пивко, Ю. Лузан, О. Могильний. Важливими у
напрямі розробки механізмів є роботи вітчиз(
няних та закордонних учених(економістів:
А. Ансоффа, О. Виханського, Ю. Іванова, Т. Кле(
банової, К. Кохена, М. Кизима, Л. Лигоненко,
В. Пономаренко, В. А. Предборського, С. Ни(
кешена, А. Стрікленда, О. Ястремського та ін.
Незважаючи на значний науковий доробок вче(
них у напрямі досліджень, трансформаційні
процеси економіки потребують додаткових
пошуків.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є розробка концептуального
підходу до формування організаційно(еконо(
мічного механізму регулювання розвитку
підприємств молопродуктового підкомплексу
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах ринку внутрішнє та зовнішнє се(
редовище суб'єктів господарювання молоко(
продуктового підкомплексу ніколи не буває
стійким. Це визначається динамічними зміна(
ми попиту, пропозиції та цінової ситуації на
ринках. Практичний досвід українських бізнес(
структур свідчить про те, що довгостроковий
успіх на світовій арені залежить від правиль(
них дій щодо їх адаптації до змін середовища.
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Саме формування дієвого організаційно(еко(
номічного механізму регулювання розвитку
підприємств молопродуктового підкомплексу
дозволяє утримувати лідируючі позиції су(
б'єктів господарювання на ринку, мінімізує їх
витрати та підвищує ефективність виробницт(
ва в цілому.
Деякі вчені(економісти в структурі молоко(
продуктового підкомплексу виділяють 6 сфер
[4, с. 11—12]. До структури комплексу вони
відносять галузь виробництва засобів вироб(
ництва; виробництво сировини; галузь перероб(
ки сирого молока і виготовлення з нього кінце(
вих молочних продуктів; виробничу інфра(
структуру (матеріально(технічне забезпечення
галузей МППК, послуги із заготівлі, транспор(
тування та зберігання продукції, ремонт техн(
іки тощо); підгалузі, що забезпечують відтво(
рення робочої сили, в т. ч. підготовку кадрів та
підвищення рівня їх кваліфікації; підсистеми,
що створюють умови відтворення в молочному
скотарстві (ветеринарні служби, прикладні
наукові дослідження).
Організаційно(економічний механізм регу(
лювання розвитку підприємств молопродукто(
вого підкомплексу нами окреслено за допомо(
гою двох блоків: організаційного та економіч(
ного, а також, як окремі складові, які, на нашу
думку, входять до обох блоків, нами виділено:
нормативно(правове та наукове забезпечення
та систему заходів, пов'язана зі світовим рин(
ком (рис. 1). Організаційний блок представле(
ний: формами організації виробництва, інфра(
структурою молокопродуктового підкомплек(
су, системою управління та державного конт(
ролю молопродуктовим підкомплексом, логі(
стики, державними програми розвитку, со(
ціальною відповідальність учасиків. Основні
економічні складові: державне регулювання,
інноваційно(інвестиційний розвиток, система
державної підтримки, форми розрахунків між
учасниками молокопродуктового ланцюга,
економічний інтерес суб'єктів господарювання
та ціноутворення. Розглянемо їх більш деталь(
но.
Серед форм організації виробництва ми на(
даємо перевагу інтеграції та кооперації. У
сільськогосподарському виробництві виділя(
ють три типи інтеграції: горизонтальну, верти(
кальну та змішану. Горизонтальна інтеграція
відбувається за умов об'єднання сільськогос(
подарських підприємств для виробництва пев(
ної продукції або виконання робіт одного
цільового призначення. Вертикальна інтеграція
передбачає об'єднання підприємств, які функ(
ціонують у різних галузях народного господар(
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Рис. 1. ОрганізаційноEекономічний механізм регулювання розвитку підприємств
молопродуктового підкомплексу

ства з метою здійснення кругообігу товарної
продукції, що об'єднує виробництво, заготів(
лю, транспортування, промислову переробку
та реалізацію. Змішана — виявляється в об'єд(
нанні підприємств різних галузей, між якими
немає технологічного й технічного зв'язку з
виробництва та реалізації продукції [3].
Серед кооперації можна виділити такі на(
прями:
— формування кооперативів різних типів;
— створення кооперативних об'єднань ви(
робників та асоціацій на національному, регіо(
нальному і районному рівнях;
— відновлення кооперативної природи ви(
робників молокопереробної продукції, пере(
робних і обслуговуючих підприємств;
— розвиток фермерської молокопродукто(
вої кооперації;
— формування системи представницьких
органів підприємств молокопродуктової га(
лузі;
— проведення молокопродуктовими коопе(
ративами власної політики функціонування та
розвитку.
Інфраструктура молопродуктового підком(
плексу представлена виробничою, обслугову(
ючою та соціальною складовими. Перша вклю(
Передплатний індекс 21847

чає: підприємства(виробники молока як сиро(
вини, переробні підприємства, суб'єкти госпо(
дарювання, що здійснюють реалізацію готової
продукції. До другої входить: вантажний транс(
порт, матеріально(технічне постачання, інже(
нерні комунікації (електро(, водо(, газо(, теп(
лопостачання, очисні споруди, тощо. Соціаль(
ну формують підприємства, що надають послу(
ги безпосередньо населенню.
Система управління молокопродуктовим
підкомплексом буде об'єднувати у собі: мету
діяльності товаровиробників, поставлені відпо(
відно до неї завдання, ресурсне забезпечення
та можливий потенціал, функціональну систе(
му та інструментарій організаційно(економіч(
ного механізму регулювання розвитку
підприємств молокопродуктового підкомплек(
су.
Система державного контролю включає
сукупність установ та організацій, які здійсню(
ють контроль за виробництвом та реалізацією
молока та продуктів переробки, нормативні
документи на методи контролю.
Нині в Україні стартував Швейцарсько(ук(
раїнський проект "Створення системи контро(
лю за безпечністю харчових продуктів на ос(
нові оцінки ризиків у циклі виробництва та збу(
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ту молочних продуктів в Україні". Експерти
Проекту з безпечності молока провели оцінку
діяльності та ефективності мережі державних
лабораторій у Полтавській, Вінницькій, Мико(
лаївській і Харківській областях, що беруть
участь в аналізі якості й безпечності сирого
молока. Така місія дасть змогу оцінити та про(
аналізувати виконання основних досліджень
молока(сировини, заходи внутрішньої і зовні(
шньої гарантії якості лабораторій, а також ви(
значити теми, які будуть розглянуті та висвіт(
лені під час майбутніх проектів. За результата(
ми оцінки буде визначено нагальні потреби в
лабораторному обладнанні, яке Проект у май(
бутньому планує закупити [5].
Система логістики включає механізм управ(
ління матеріальними та інформаційними пото(
ками молокопродуктових підприємств.
Державні програми розвитку можуть реа(
лізовуватися на кількох рівнях: загальнодер(
жавний, регіональний. Останній може бути
представлений стратегіями розвитку окремих
територій на певний час.
Соціальна відповідальність — це добро(
вільний внесок бізнесу в розвиток суспільства
в соціальній, економічній і екологічній сферах,
звязаних з основною діяльністю компанії або
тими, що виходять за рамки певного мінімуму
[1, c. 123].
Державне регулювання молокопродукто(
вого підкомплексу є системою заходів направ(
лених на здійснення підтримуючої, компенса(
ційної та регулюючої діяльності держави, спря(
мованої на створення нормальних умов ефек(
тивного функціонування ринку молочних про(
дуктів та вирішення складних соціально(еконо(
мічних проблем розвитку національної еконо(
міки й суспільства.
Інноваційно(інвестиційний розвиток вклю(
чає в себе впровадження інновацій та залучен(
ня інвестиційних ресурсів. Поліструктурність
системи інвестиційного забезпечення інновацій
в АПК заснована на взаємопереплетеннях різ(
норівневих систем і підсистем. Емерджентність
системи виражається у взаємному впливі змін
елементів системи. На нашу думку, система
інвестиційного забезпечення інноваційного
розвитку підприємства АПК являє собою су(
купність пов'язаних між собою центрів відпов(
ідальності інвестиційного забезпечення іннова(
ційного розвитку інтегруючої фінансово(про(
мислової групи і вхідних у неї агропромисло(
вих підприємств, які відтворюють оптимальні
інвестиційні грошові потоки, спрямовані на ре(
алізацію інновацій і здійснюють генеручий си(
нергетичний ефект [6, c. 287—288].
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Державна підтримка молокопереробних
підприємств передбачає фінансування за та(
кими напрямами: бюджетна дотація, частко(
ве відшкодування вартості будівництва та ре(
конструкції тваринницьких ферм та комп(
лексів і підприємств з виробництва комбі(
кормів, часткове відшкодування вартості пле(
мінних телиць, корів, часткове відшкодуван(
ня витрат на закупівлю установки індивіду(
ального доїння.
Бюджетна тваринницька дотація здійсню(
валася по таким напрямам: за поголів'я корів
м'ясного напряму продуктивності, за поголі(
в'я телиць, закуплених у фізичних осіб для ви(
рощування, за екологічно чисте молоко влас(
ного виробництва, продане сільськогоспо(
дарськими підприємствами переробним під(
приємствам для виготовлення продуктів дитя(
чого харчування на молочній основі, за при(
ріст поголів'я корів молочного та комбінова(
ного напряму продуктивності власного відтво(
рення.
Форми розрахунків між учасниками моло(
копродуктового ланцюга:
— товарні (у вигляді сировини або готових
продуктів);
— грошові.
Економічний інтерес учасників підкомплек(
су визначається тим, які матеріальні цілі став(
лять учасники перед собою: максимізація при(
бутку, розширення капіталу.
Головними ціноутворюючими чинниками
функціонування ринку молока є попит і
пропозиція, які поряд з продуктивністю праці,
ефективністю виробництва, циклічністю
відтворення, станом грошового обігу, фінансів
і платіжного балансу, конкуренцією товаро(
виробників, політикою держави щодо регулю(
вання ціноутворення впливають на методоло(
гію ціноутворення. Проте, як зазначає ряд на(
уковців, методологічна ціна обгрунтовується
на основі розрахунку витрат, а ринок практич(
но оцінює конкурентне середовище ціноутво(
рення [7].
Важливим фактором при ціноутворенні на
ринку готової молочної продукції є вплив по(
середників при закупівлі молока(сировини і
реалізації готової продукції. При закупівлі
молока посередницькими структурами закупі(
вельна ціна його зростає на 15—20%. Реаліза(
ція готової молочної продукції від переробно(
го підприємства до роздрібної торгівлі також
здійснюється через посередницькі структури,
які, як правило, рекомендовані торговельними
організаціями, у яких продається відповідна
продукція [2].
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ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Фо рм ува нн я діє вог о ор ган із аці йн о(
е ко н о м і ч н о г о м е ха н і з м у р е г улю в а н н я
розвитку підприємств молопродуктового
підкомплексу залежить від внутрішніх ос(
нов функціонування виробництва, серед
яких:
— цілеспрямоване вирощування телиць та
оновлення стада корів;удосконалення селек(
ційно(племінної роботи у молочному ско(
тарстві;
— зміцнення кормової бази для тваринниц(
тва;
— розвиток крупнотоварних молочних
ферм на інноваційній основі;
— розвиток фермерських і особистих гос(
подарств населення;
— удосконалення організації виробництва
молока в усіх формах господарювання;
— запровадження спеціалізованої за(
готівлі молока згідно з ДСТУ(3662(97;удоско(
налення організації переробки молока у мо(
лочній промисловості;розвиток горизонталь(
ної і вертикальної інтеграції, створення інно(
ваційних;
— формувань з виробництва конкуренто(
спроможних молокопродуктів;
— збільшення заготівель молока;
— удосконалення структури виробництва і
менеджменту;
— механізація і автоматизації виробничих
процесів;
— модернізація виробництва, запроваджен(
ня НТП;
— удосконалення організації праці, її ре(
жимів;
— матеріальна зацікавленість у результатах
праці.
На основі проведеного дослідження стає
можливим вирішення подальших завдань
формування та реалізації механізму врегулю(
вання економічних взаємовідносин під(
приємств молоко продуктового підкомплек(
су.
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЯК ОДИН З
МЕТОДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ
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ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
A. Makarenko,
postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ECONOMIC EVALUATION AS ONE OF THE TOOLS FOR THE AVAILABILITY,
USE AND REPRODUCTION OF FOREST RESOURCES MANAGMENT PURPOSES

Викладено питання змісту категорії економічної оцінки ресурсів лісу та історичні етапи її формування. Зі зміною
економічних відносин розгляд цього питання привів до більш поглибленої теоретичної та методичної розробки про9
блеми оцінки ресурсів лісу. Сформовано структурну композицію підходів для вивчення всіх аспектів та факторів
лісу, системи ефективного лісокористування. Згідно з вимогами ринку на перший план виходить суспільна корисність
ресурсів лісу, тому на цей час актуальним є економічна та вартісна оцінка цих ресурсів. Виділено компоненти лісо9
вих ресурсів та окреслені можливі підходи для цілей їх оцінки. Узагальнено елементи ресурсів, лісокористування та
методику економічної оцінки для цілей управління наявністю, використанням та відтворенням лісових ресурсів.
The problem of economic evaluation category forest resources and the historical stages of its formation is revealed.
Changing economic relationships influenced the problem's consideration having led to a deep theoretical and
methodological development of forest resource assessment issue. Structural composition of all forest aspects and factors
and effective forest management studying approaches is established. According to the market demand, the social utility
of forest resources is in the forefront, therefore currently economic and value assessment of these resources is topical.
The components of forest resources are distinguished and possible approaches for the purposes of evaluation are outlined.
Resources elements, forest management and economic evaluation method for the purpose of managing the availability,
use and reproduction of forest resources are overviewed.

Ключові слова: економічна оцінка, лісові ресурси, лісокористування, компоненти лісу, ме6
тодичні підходи до оцінки.
Key words: the economic evaluation, the forest resources, the forest management, the components
of forest resources, methodological approaches to evaluation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Будь(який вплив людини на природні еко(
системи призводить до їх змін, виникають по(
зитивні чи негативні наслідки для економіки і
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всього суспільства. В наш час існує потреба
серйозної переоцінки ролі лісу в житті люди(
ни. Глобальне скорочення площі лісів приму(
шує багатьох задуматися та розглядати ліс не
Передплатний індекс 21847
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тільки з економічної точки зору як джерело
деревини, яке здатне до самовідтворення та
інших продуктів побічного користування, а і з
екологічної точки зору як важливий фактор,
джерело збалансованого розвитку біосфери
нашої планети та людства в цілому.
Лісові ресурси — це один із видів біологіч(
них ресурсів. Лісосировинні ресурси мають
важливе значення: з їх використанням пов'я(
зані різні галузі промисловості, значна части(
на працюючого населення. Важливою особли(
вістю їх є можливість багатоцільового викори(
стання. Нині існує проблема удосконалення
економічного механізму для реалізації прин(
ципів раціонального використання лісових ре(
сурсів. Основою такого механізму повинна ста(
ти економічна оцінка ресурсів, як додаток до
існуючої системи інших складових успішного
господарювання (план, ціна, прибуток та інше).
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питань економічної оцінки
лісових угідь та ресурсів займалися такі за(
рубіжні вчені: Ф.К. Арнольд, П.Т. Воронков,
Гундесгаген, Макс Пресслер, Пфейль, А. Руд(
зский, В.Т. Собічевський, С.Г. Струмілін. А та(
кож вітчизняні дослідники: Р.Г. Дубас, Я.В. Ко(
валь, З.О. Манів, Н.С. Макарова, Т.І. Понома(
ренко, І.М. Синякевич та інші.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є удосконалення економічної
оцінки як одного з інструментів методики уп(
равління наявністю, використанням та відтво(
ренням лісових ресурсів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

При вивченні процесу управління наявні(
стю, використанням (лісозаготівля, переробка)
та відтворенням лісових ресурсів формується
структурна композиція підходів, яка базуєть(
ся на вивченні та врахуванні всіх аспектів та
факторів лісу та системи лісокористування:
— природничо(екологічні підходи (інвента(
ризація лісів; моніторинг лісу; екологічна сер(
тифікація; науково обгрунтовані рубки; збере(
ження біорізноманіття; виявлення технічної
цінності лісів; організація безвідходного вироб(
ництва; збільшення використання недеревних
ресурсів);
— організаційно(правові підходи (лісова
політика; проектування раціонального режиму
їх використання і відтворення лісових ресурсів;
право власності; лісовий кадастр; міжнародні
Передплатний індекс 21847

принципи управління лісом на засадах стійко(
го розвитку; відповідальність за незаконні ви(
рубки та браконьєрство);
— економічні підходи (ринкові умови; еко(
номічна оцінка лісових ресурсів; ефективне ви(
користання ресурсів; самоокупність та само(
фінансування; економічний механізм захисту
довкілля (збори, платежі за використання лісо(
вих ресурсів та порушення));
— обліково(аналітичні підходи (державний
облік лісів; аналіз стану лісових ресурсів на ос(
нові статистичних даних; електронний облік
деревини; бухгалтерський облік операцій з
лісокористування; контроль і аудит операцій з
лісовими активами);
— соціальні підходи (екологічна освіта;
культура лісокористувачів; повага по "неваго(
мих" корисностей лісу).
Кожен ресурс потребує економічної оцін(
ки. За її допомогою економічної оцінки визна(
чається суспільна корисність лісових ресурсів,
яка викликана вимогами ринку (будь(який то(
вар має свою ціну, а тому і лісові ресурси теж є
товаром).
Перш ніж досліджувати сучасне розуміння
та підходи економічної оцінки лісових ресурсів
вважаємо за потрібне проаналізувати історич(
не формування думок з цього приводу. А саме
як змінювалися підходи до економічної оцінки
лісових ресурсів з часом, зміною суспільства та
через розширення знань про опції лісу.
Слід зауважити, що економічна оцінка
лісних ресурсів з'явилася набагато пізніше ніж
сільськогосподарських. На початковому етапі
економічного розвитку суспільства був доста(
ток лісів, і тому користування ними було мож(
ливе для всіх людей. Коли господарювання на
землі стало головним видом користування нею,
право власності на землю часто відокремлюва(
лося від права власності на лісові ресурси.
В епоху феодалізму та кріпацтва для нату(
рального ведення лісового господарства не
було потреби рахувати доходи отриманні від
лісу, за причини великої кількості безкоштов(
ної робочої сили. Розвиток капіталізму,
збільшення торгівлі деревиною, бажання отри(
мання прибутку, при паралельному зменшенні
доступних лісових площ та посилення прав на
власність, призвели до необхідності проводи(
ти економічну оцінку лісових ресурсів та за(
пасів деревини.
У Західній Європі до першої половини 19 ст.
працівники лісового господарства не брали до
уваги питання чи зможуть нові насадження з
часом своєю цінністю покрити всі витрати на
їх виробництво. Лісівничі стали розуміти не(
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обхідність підрахунку чистого прибутку від
лісу тільки після робіт Пфейля та Гундесгаге(
на (20(ті роки 19 ст.), Макса Пресслера (друга
половина 19 ст.) [1].
У Східній Європі методи та способи оцінки
лісових ресурсів того часу були різноманітні,
їх результати використовувалися як для опо(
даткування, так і для продажу чи обміну лісних
дач, або для відпуску лісу, матеріалів, пасовищ
[2].
Варто відмітити, що спочатку використову(
валися натуральні показники кількісних і якіс(
них характеристик лісових ресурсів. З часом
виникла бальна оцінка зіставлення однорідних
лісових ресурсів з позиції сприятливості їх ви(
користання з певною метою, показниками якої
були бали, бонітети, категорії, ступеня, класи.
Але така оцінка не давала змоги порівняти не
однойменні види лісових ресурсів. Крім того,
оцінка лісових ресурсів носила і словесне ви(
раження: придатні без обмежень, обмежено
придатні до використання, непридатні до вико(
ристання.
Слід відмітити, що при оцінці лісових ре(
сурсів чітко розрізняють лісові землі та дере(
востан, як об'єкти оцінки. Ф.К. Арнольд [1]
пропонував такі групи способів оцінки лісу (за
В.Т. Собічевським):
— спосіб оцінки за середнім очікуваним
прибутком: за величиною чистого прибутку, за
величиною валового прибутку;
— способи оцінки за реальним прибутком:
за існуючим в даній місцевості попиту на ліс,
за реальною кількість зрубаного лісу;
— оцінка лісного прибутку в порівнянні
його з прибутком сільськогосподарських зе(
мель: обчислення лісів в однаковому розмірі з
іншими землями, прийняття для земського збо(
ру з лісів тільки відомої частки податку, який
сплачувався з усіх інших земель, які підпада(
ють під оподаткування.
— способи оцінки та обкладання лісів, які
грунтуються на особливих недостатньо ясно
виражених роздумах.
Способи оцінки лісних угідь поступово
вдосконалювалися, проходячи шлях від більш
простих форм до складніших. Ці ускладнення
проявлялись, по(перше, в більш ретельній кла(
сифікації насаджень та лісних земель, по(дру(
ге, у вдосконаленні прийомів економічних роз(
рахунків. У найпростішій формі оцінка пред(
ставлена тоді коли середня прибутковість лісу
приймається, навіть без групування об'єкту
оцінки на землю та деревостан (без характери(
стик), рівною — абсолютно, чи з певним заува(
женням — дохідності сільськогосподарських
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земель. Сама ж прибутковість визначається за
валовим доходом, тобто без витрат. Більш
складною формою можна вважати визначення
ймовірного середнього чистого прибутку, ще
складнішими є розрахунки із залученням все(
охоплюючої інформації по способу, коли, крім
всього іншого, ретельно вивчається ринок збу(
ту деревини.
У найбільш розвиненому вигляді економіч(
на оцінка лісових угідь включала: визначення
кількості та якості лісних угідь, їх класифіка(
цію (в основному класифікацію насаджень);
розрахунок можливого виходу продукції з
кожного класу угідь за видами, кількості і часу
надходження; розрахунок лісогосподарських
витрат за видами та часом їх здійснення; роз(
рахунок прибутку на основі лісової ренти [1, c.
250—251].
Оцінка лісових угідь проводилася по окре(
мих дачах (ділянках) з обов'язковим складан(
ням перспективного плану ведення господар(
ства та з врахуванням можливості зміни попи(
ту на деревину. Вона завжди відповідала пев(
ному, конкретному виду господарювання.
При оцінці лісових угідь спеціально розра(
ховувався розмір прибутку по дачі (ділянці),
виходячи з вимог безперервності лісокористу(
вання, що іноді робили не завжди.
При оцінці лісових угідь та деревостанів, як
правило, використовувались лісові такси на
деревину та інші види лісокористування (пасо(
вища, сінокосіння та ін.). Такси на деревину
представляли собою розрахункову величину,
яка дорівнює ринковій вартості деревини
різних сортів за виключенням експлуатаційних
витрат із заготівлі, вивозу та первинній пере(
робці деревини. Таким чином, такса включала
в себе абсолютну та диференціальну ренту.
Ринкова ціна бралася середня за декілька років,
а витрати визначались виходячи з місцевих цін
на працю. Очевидно, що спосіб розрахунку по(
казує що такса (таксова ціна) виходить при(
близною. На практиці для продажу лісу такса
використовувалася рідко. Дійсна ціна визнача(
лась у приватних лісах за згодою, а в держав(
них — через торги, які починались з таксової
ціни [2, c. 13].
У радянські часи не було спільної думки
в економістів щодо оцінки лісових ресурсів.
Радянські економісти головну мету оцінки
природних ресурсів вбачали в організації ра(
ціонального використання природних ре(
сурсів для невпинного зростання життєво(
го рівня працівників. Так, питання оцінки, на
думку одних вчених повинно будуватися на
основі класичної теорії трудової вартості
Передплатний індекс 21847
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Тому повинна періодично
проводитися "переоцінка
цінностей".
Оцінка
Оцінка
Оцінка лісових земель:
Поняття "оцінка" має пев(
деревостану
- лісові (земельні ділянки вкриті
мисливських
ний філософський зміст та
(саджанці,
рослинністю чи ділянки для
складає категорію цінності.
ресурсів
молодняк,
заліснення; не лісові землі:
Категорія цінності розкриває
(ссавці та
стиглі дерева,
болота, водойми, с/г угіддя; землі
одне з положень універсаль(
пернаті)
деревина)
природоохоронного і
ного взаємозв'язку явищ, а
соціокультурного значення);
саме значення одного явища
- мисливські угіддя;
для існування іншого. Кожна
Оцінка ресурсів
- медоносні угіддя
«Невагомі»
річ є сукупністю багатьох
побічного
корисності
властивостей і тому може
користування
Оцінка
Оцінка
бути різнобічною. Відкриття
(харчові,
ресурсів
ресурсів не
кормові,
цих різноманітних сторін та
деревного
деревного
технічні,
походження
різних способів використан(
походження
лікарські
(без
ня речей є справою історич(
ресурси)
стовбурного
ного розвитку [2, c. 23].
запасу)
Описуючи зміст економі(
чної оцінки можна провести
Рис. 1. Компоненти лісу для цілей економічної оцінки
алегоричну паралель з мо(
лісових ресурсів
ментальною фотографією чи
Джерело: розробка автора.
зі зрізом ціннісного відно(
(ціна ресурсу формується тільки на основі шення, який фіксує величину цінності в даний
витрат на її використання та рентному при( момент часу. Ця величина дуже динамічна і за(
бутку), а на думку інших — кожен вид ресур( лежить від комплексу багатьох факторів. І
су повинен оцінюватися за величиною вкла( тому, говорячи про визначення величини еко(
ду, який вносить випуск кожної додаткової номічної цінності ресурсу, мається на увазі не
одиниці цього продукту, на основі критерію сама цінність, а її перетворена форма. Тобто
оптимальності. Як відзначалося раніше, в має місце аналогія з тим, що величина вартості
лісних угіддях виділяли два об'єкти оцінки визначається виходячи з величини її перетво(
— лісові землі та деревостани. Деревина от( реної форми — ціни.
Виходячи з наведеної філософської кон(
римана з деревостанів, вважається продук(
том праці. Але у відношенні оцінки самих цепції, оцінка лісових ресурсів повинна
деревостанів існувало два протилежні по( здійснюватись через оцінку їх впливу на ре(
гляди: деревостани повинні оцінюватися з зультати суспільного виробництва. Корисні
включенням витрат на лісове господарство; властивості лісів роблять їх оцінюваними еко(
оцінки деревостану на основі диференціаль( номічними ресурсами. Проте недоступні лісові
ної ренти, при цьому не сприймалася думка ресурси, дуже віддалені або низької якості, що
щодо включення в ціну лісу на корню витрат не мають попиту і не використовуються з будь(
якою економічною метою, не є економічними,
лісгоспу [2, с. 10—19].
Сучасні економісти(екологи намагаються залишаючись природними ресурсами. Однак
оцінити природні блага, підвищити "конкурен( значна більшість лісів може бути використана
тноспроможність" природи в боротьбі з техно( для одержання одного чи більше видів про(
генними рішеннями. Це не означає, що можна дукції і послуг. При цьому об'єктом оцінки бу(
точно економічно оцінити всі природні блага та дуть виступати властивості лісових ресурсів,
послуги. Слід зауважити, що поняття "цінність" які повинні задовольняти потреби суспільства
відносне. Те, що тепер не є цінним, з часом на( [4, с. 38].
Економічна оцінка лісових ресурсів має на
буває ціни. Наприклад, колись ялина вважала(
ся непродуктивною породою у лісі, а зараз це увазі застосування економічних критеріїв, тоб(
краща сировина для целюлозно(паперової про( то зіставлення властивостей природних фак(
мисловості. Ще не так давно багато лісів не торів з вимогами, що впливають із практичної,
мали рекреаційної цінності, а тепер рекреацій( господарської діяльності людини. Оскільки най(
не значення лісів різко зросло. Це свідчить про більше господарське значення має лісопромис(
те, що величина оцінки того чи іншого ресурсу лове використання лісових ресурсів, то дереви(
в тій чи іншій мірі відносна, а не абсолютна. на є головним об'єктом економічної оцінки.
Оцінка лісових ресурсів

Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Методи економічної оцінки лісових ресурсів
Метод
1
Витратна
концепція

Сутність
2
В основі має облік понесених витрат на
господарське освоєння ресурсу

Рентний підхід

Оцінюється максимально можливий
народногосподарський економічний ефект від
експлуатації оцінюваного ресурсу
Додатковий прибуток, одержаний на кращих
за якістю та місцезнаходженням ділянках при
рівновеликих вкладеннях капіталу
Додатковий прибуток, який одержують за
рахунок вкладення капіталу на однакових за
якістю ділянках
Додатковий прибуток, який отримується при
експлуатації ділянок з особливими
властивостями і залежить від попиту

Диференціальна
рента І
Диференціальна
рента ІІ
Монопольна
рента

Переваги
3
Можлива переоцінка поточної
цінності.
Легкість та простота в
застосування, оскільки вартість
лісових ресурсів визначається на
основі витрат на висадження
лісових культур, на
лісомеліоративні роботи,
санітарну вирубку, моніторинг
лісових ресурсів
Застосовується при обмеженості,
унікальності, нееластичності
лісового ресурсу;
Визначається як різниця між
одержаними результатами при
різних властивостях ресурсів,
різному місцезнаходженні і при
різних капіталовкладеннях.
Можливість визначити реальний
економічний ефект від
використання цих природних
ресурсів

Результативний
підхід

Ресурси оцінюються за вартістю валової
продукції або за вартістю фактичних витрат
на освоєння й експлуатацію ресурсів

Наочність, адже базується на
визначенні вартості лісових
ресурсів, виходячи із вартості
продукції, виробленої на основі їх
використання

Ринкова оцінка

Моделювання та аналіз ринків лісових
ресурсів
Застосовується для вивчення переваг людей з
метою виявлення і побудови попиту на зміну
навколишнього середовища.
Оцінка думки респондентів щодо їх
готовності платити за екосистемні послуги
За допомогою цього методи виясняють
готовністю людей платити за корисність і
послуги навколишнього середовища

Можливість визначення середньої
ціни
Виявляються переваги споживачів
і можливість побудувати
некомпенсовану функцію попиту
на цей ресурс

Метод умовної
оцінки (метод
суб’єктивної
оцінки)
Метод
декларованих
переваг

Визначає цінність тих ресурсів та
благ, які відсутні на ринку;
Єдиний метод який дозволяє
встановити повну економічну
цінність об’єктів, включаючи
цінність не пов’язану з
використанням
Не існує прямої плати (або вона
дуже низька) за користування
оцінюваним ресурсом

Недоліки
4
Чим більше «бідний» ресурс
вимагає витрат, тим вищою буде
його оцінка. Тобто ігнорує якісні
показники ресурсу. Вимагає
обережного підходу

Складність у використанні, що
пов’язано з відсутністю науково
обгрунтованих цін на лісові
ресурси, а також нульові оцінки
лісових ресурсів у
несприятливих районах для їх
відтворення.
На практиці жоден з видів не
існує у чистому вигляді, тому
можна говорити про ренту у
загальному вигляді; необхідно
підтримувати умови формування
ренти і постійно їх коригувати
Відрив оцінювання об’єкта від
інших сфер господарювання, що
не дозволяє бачити
альтернативні можливості
застосування ресурсу. Витрати
на вартість продукції залежать
від ряду факторів, у т.ч. від
способу господарювання, від
обраної технології, від
сумлінності персоналу, від
конкретної ситуації на ринку
Більшість екосистемних послуг
не мають своїх ринків
Опитування, що представляє
сценарій і з'ясовує готовність
платити за визначену послугу,
має наявність похибок у
відповідях
Гіпотетичність одержаних
оцінок. Наявність залежності
між готовністю заплатити і рівня
доходу населення

Визначення
транспортних
витрат

Застосовується для переоцінки рекреаційної
цінності природного ресурсу

Метод
розрахунку
гедоністичної
ціни
Метод загальної
економічної
вартості

Визначення ефекту від впливу екосистемних
послуг на ціну ринкових товарів

Пошук кращих умов

Оцінює рекреаційні проектів, спрямованих на:
підтримання біорізноманіття, реконструкція
лісових масивів, тобто проектів для яких
переважними є екологічні, природоохороні
функції та ефекти
Оцінює ресурс що має занижену чи взагалі не
має ринкової ціни, через упущені прибутки і
вигоди, які можна було б одержувати при
використанні даного об’єкта чи ресурсу з
іншою метою.
Використовується на практиці для визначення
«вартості збереження»

Комплексність підходу до оцінки
природи і врахування її функцій
(фізіологічної, соціальної,
економічної, екологічної)

Гіпотетичність одержаних
оцінок. Наявність залежності
між готовністю заплатити і рівня
доходу населення

Включає неодержання продукції
від охоронних територій (дерев,
тварин). Включають вигоди, які
були б одержані від
альтернативного використання
(інтенсивне лісове господарство)

Чим менша вартість ресурсу чи
блага, тим менше потрібно
витрат для компенсації
економічного збитку від
збереження цього ресурсу чи
блага

Альтернативна
вартість
(упущена вигода)

Не враховуються: процеси
споживання, переваги в часі,
багатоцільові поїздки, наявність
аналогічних природних об’єктів
поблизу
Вимагає великого обсягу даних,
чутливий до конкретного об'єкта

Джерело: структуровано автором на основі [3; 4].

До особливостей економічної оцінки на(
лежить вибір об'єкта та вибір способу оцін(
ки. У ролі об'єкта може виступати окремий
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вид лісового ресурсу. Об'єкти лісових ре(
сурсів для економічної оцінки зображені на
рисунку 1.
Передплатний індекс 21847
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Під час оцінки необхідно застосовувати
критерії цінності, які обумовлені характером
відносин її суб'єкта та об'єкта. Основними кри(
теріями вирубки лісів для одержання деревної
сировини оцінки є: обсяг (загальна площа лісів
об'єкта, що оцінюється, сумарний запас дере(
вини); природні властивості (запаси, якість і
структура деревостоїв (склад за бонітетами,
породами, віком); природні й економічні умо(
ви освоєння. Метою оцінки є поліпшення вико(
ристання, їх відтворення та охорони.
Існує кілька методів економічної оцінки,
хоча вони недосконалі і мають як переваги, так
і недоліки. Серед цих методів найпоширеніші
такі:
— натуральний (у тоннах, м3, га тощо);
— бальний (наприклад, значимість цього
лісового ресурсу відносно інших).
— грошовий (здійснюється оцінка економі(
чних втрат, визначається ринкова ціна ресурсу
та інше) [5, c. 122].
З погляду методів оцінки важлива влас(
тивість лісів — їх ареальне, майданне поширен(
ня. З цим пов'язані деякі методичні особливості
оцінки лісових ресурсів. По(перше, оцінка
може проводитися в різних територіальних
масштабах — від невеликих ділянок усередині
лісових кварталів до великих зон. Об'єктом
оцінки виступають технологічно однорідні
ділянки лісу, що мають подібну біоценотичну
структуру. По(друге, можлива рівнобіжна роз(
робка двох рядів оцінок — за природними і за
господарськими одиницями, і об'єкт оцінки —
території лісогосподарських підприємств, лісо(
сировинні бази, лісоекономічні райони, лісові
ресурси економічних районів тощо [5, c. 36].
Щоб одержати конкретну оцінку лісового
ресурсу, можна користуватися методами, хоча
не всі вони добре розроблені, в них є протиріч(
чя, однак на їх основі можна хоча б наближено
оцінити економічну цінність природи. В бага(
тьох випадках правильніше буде говорити про
"недооцінку" природи, оскільки маємо зани(
ження її цінності. Це пояснюється зрозумілим
економічним безсиллям перед вартісною оцін(
кою колосальної складності природи, її
функцій, взаємозв'язків, системності і комп(
лексності. Розглянемо ці методи оцінки та їх
основні риси (табл. 1).
У практичній діяльності вітчизняних лісо(
вих господарств використовуються витратна
концепція та рентний метод. А саме, оцінка де(
ревостану (молодняк та стиглі насадження),
ссавців та пернатих здійснюється за витратно(
рентною методикою; оцінка саджанців відбу(
вається на основі витратного підходу.
Передплатний індекс 21847

Ставлення людини до природи не можна
зводити тільки до прагматичного джерела ма(
теріальних благ. Існують і не прагматичні фор(
ми:
— адаптивна (ставлення людини до приро(
ди як до звичайного життєвого середовища);
— інтимна форма (з точки зору психологі(
чного аспекту грунтується на любові людини
до природи, і зводиться не лише до її спогля(
дання, а і проявляється в дієвому ставленні до
її охорони);
— естетична форма (сприйняття людиною
прекрасного в природі: гармонії, порядку,
звуків, запахів тощо [5, c. 54].
На сучасному етапі розвитку виникає не(
обхідність економічної оцінки природних благ
на основі інтегрально(комплексної теорії, яка
б враховувала позитивні аспекти різних
підходів до оцінки природних благ з метою не
виснажливості та підвищення ефективності
лісокористування.
Дані економічної оцінки лісових ресурсів
необхідні для їх раціонального використання і
вони дають інформацію для: ведення Держав(
ного лісового кадастру, облік лісів у складі на(
ціонального багатства країни, вибір оптималь(
ного варіанта відчуження лісових земель, об(
грунтування доцільності трансформації лісо(
вих угідь у сільськогосподарські і навпаки, роз(
рахунок розмірів платежів за користування
лісовими ресурсами і орендної плати, визначен(
ня економічної ефективності заходів з вдоско(
налення лісокористування і відтворення лісо(
вих ресурсів, розрахунок розмірів шкоди, за(
подіяної лісовому господарству стихійними
лихами і антропогенними діями, узагальнений
аналіз господарської діяльності лісогоспо(
дарських підприємств.
Комплексна економічна оцінка лісу повин(
на визначати доречність того чи іншого направ(
лення використання певної ділянки лісу з точ(
ки зору його економічного та екологічного зна(
чення в регіоні. Наявність лісових ресурсів,
різність породного та вікового складу лісів в
регіоні (області) за типами та якістю часто і
визначають направлення й динаміку розвитку
регіональної економіки, її структуру, особли(
во лісового сектору. Така оцінка дозволяє
сформувати особисту стратегію лісокористу(
вання для досягнення раціонального розвитку
лісової галузі в рамках регіональної економі(
ки та специфіки лісорослинних умов.
Формули визначення економічної оцінки
основних компонентів лісових ресурсів у роз(
різі лісокористування можна об'єднати у таб(
лицю 2.
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Таблиця 2. Формули визначення економічної оцінки для цілей управління наявністю, використанням та відтворенням лісових ресурсів
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Джерело: узагальнено на основі [2; 5; 6; 7; 8].

Продовження таблиці 2

АГРОСВІТ № 21, 2016

Передплатний індекс 21847

55

АГРОСВІТ № 21, 2016
Сьогодні відбувається переоцінка ролі лісу
в житті людини. Глобальне скорочення площі
лісів змушує багатьох замислитися і розгляда(
ти ліс не тільки з економічно(прибуткової точ(
ки зору, як джерело деревини та іншої побічної
сировини, що самовідновлюється, а з іншої,
екологічної — як важливий фактор, джерело
збалансованого розвитку біосфери нашої пла(
нети та людства в цілому. Якщо перше джере(
ло легко піддається економічній оцінці, зважу(
ванню на вагах матеріальних цінностей, то дру(
ге джерело "невагомі" корисності лісу важно
оцінити та зважити, можна відзначити що вони
безцінні. Це і визначає труднощі лісоуправлін(
ня, яке поставлене для забезпечення збалансо(
ваної композиції принципів економічного і еко(
логічного підходів у веденні лісового господар(
ства.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В умовах товарно(грошових відносин еко(
номічна оцінка лісових ресурсів повинна ви(
ражатись у вартісній формі. Без вартісної
оцінки нині не можливо визначити вклад
відповідної галузі у сукупні результати ви(
робництва і відповідно доцільні масштаби
вкладень суспільних коштів у їх розвиток.
Правильна оцінка ресурсів, з одного боку,
забезпечує рівні економічні можливості для
підприємств, що працюють у різних умовах,
а з другого — забезпечує створення ефектив(
ного матеріального стимулу для раціональ(
ного лісокористування. І саме тому виступає
одним з головних підходів у забезпеченні уп(
равління наявністю, використання та відтво(
рення лісових ресурсів.
Подальші дослідження слід зосередити на
вивченні інтегрально(комплексної теорії еко(
номічної оцінки природних благ, яка б врахо(
вувала позитивні аспекти різних підходів до
оцінки природних ресурсів з метою не виснаж(
ливості та підвищення ефективності лісокори(
стування.
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THE ETYMOLOGY OF THE TERM "INNOVATION" AS AN ECONOMIC CATEGORY
У статті розглянуто загальні теоретичні положення та наукова думка у сфері інновацій, визначено передумови
їх впровадження у виробничу діяльність та значення для соціально9економічного розвитку держави. На підставі про9
ведених досліджень виділено основні наукові точки зору стосовно категорій "інновація", "нововведення", "винахід",
"покращення". Охарактеризовано різні типи інновацій та здійснено їх класифікацію. Запропоновано та обгрунтова9
но власне визначення інновацій як економічної категорії. На основі проведеного аналізу визначено, що сутність інно9
вацій полягає в творчій інтелектуальній діяльності людини, яка призводить до змін у різних сферах діяльності з ме9
тою одержання максимального ефекту.
The article discusses the general theoretical concepts and scientific thought in the field of innovation, defined
conditions of their implementation in production activities and importance for socio9economic development. Based on
research The main scientific opinions on the categories of "innovation", "innovation", "invention", "improvement".
Characterize different types of innovation and their classification. A proper and reasonable definition of innovation as
an economic category. Based on the analysis determined that the essence of innovation is a creative intellectual human
activity, which leads to changes in various fields in order to obtain maximum effect.

Ключові слова: інновація, нововведення, інноваційний процес, інноваційна діяльність, інно6
ваційний розвиток, новизна.
Key words: innovation, innovation, innovation process, innovation, innovative development,
innovation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сьогодні світовий ринок диктує умови,
при яких аграрний сектор економіки України
стоїть перед необхідністю переходу до іннова(
ційного шляху розвитку, який доцільно розг(
лядати як підгрунтя забезпечення соціальної
стабільності суспільства та посилення соціаль(
ної орієнтованості економічного розвитку.
Здійснюючи глибокі ринкові трансформації,
Україна повинна цілеспрямовано забезпечува(
ти перехід від екстенсивної до прогресивної
інноваційно(інвестиційної моделі розвитку
економіки. Звідси виникає необхідність вибо(
ру пріоритетних напрямів розвитку аграрного
сектору економіки, заснованих на раціональ(
ному використанні інновацій. Адже саме інве(
стиційна привабливість агропромислового
комплексу може стати фундаментом продо(
вольчої безпеки країни і забезпечити ефектив(
не сільськогосподарське виробництво, яке
значно відстає у своєму розвитку від сільсько(
го господарства економічно розвинених країн.
У сучасних умовах господарювання іннова(
ційна діяльність є потужним каталізатором
Передплатний індекс 21847

розвитку економіки. Модернізація техніки,
технології виробництва, оновлення товарного
асортименту, вдосконалення систем органі(
зації і управління дозволяють підприємствам
адаптувати свою продукцію до вимог ринку,
підтримувати необхідний рівень попиту, скоро(
чувати витрати, стабілізувати й покращувати
фінансово(економічні результати діяльності.
Нові ідеї, прогресивні технології, організаційні
рішення дедалі більшою мірою визначають
успіх підприємницької діяльності, забезпечу(
ють виживання та фінансову стійкість підприє(
мства.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання інновацій, інноваційного розвитку
підприємств є предметом дослідження багатьох
науковців, які розглядають різні аспекти інно(
вацій залежно від підходів у трактуванні їх суті
та розвитку підприємств на основі нововведень.
Методологічні засади щодо формування по(
няття інновації закладені в наукових працях
зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких
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Б. Санто, І. Буднікевич, С. Іл'єнкова, Б. Шай(
тан, Й. Шумпетер, І. Вініченко, О. Гончаренко,
О. Дацій, П. Микитюк, Р. Фатхутдінов, І. Шко(
ла, В. Мединський, М. Денисенко, Г. Цадо,
С. Степова, Ж. Крисько, Р. Квасницька, А. Гри(
ньова, С. Ілляшенко, Н. Маренкова, Ю. Моро(
зова, А. Пилипенко, та ін. Однак, незважаючи
на велику кількість досліджень, на сьогодні не
існує єдиного підходу до розуміння сучасного
змісту цього поняття. Враховуючи швидкоп(
линність економічних процесів залишаються
дискусійними та потребують подальших досл(
іджень багато аспектів визначення інновації як
економічної категорії.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті полягає у вивченні, системати(
зації та узагальненні наукових поглядів на зміст
та економічну сутність інновації як економіч(
ної категорії, формулюванні авторського ви(
значення цієї категорії.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На сучасному етапі розвиток економіки за(
лежить від науково(технічного потенціалу
країни, ефективності його використання, інно(
ваційних надбань та інноваційної політики дер(
жави. Економічний розвиток держави в значній
мірі залежить від ступеня економічного розвит(
ку підприємств всіх галузей. Формування кон(
курентних переваг здійснюється на основі реа(
лізації заходів із введенням у виробництво
інновацій. В умовах ринкової економіки інно(
вації виступають інструментом суперництва,
підвищують конкурентоспроможність і стій(
кість розвитку господарюючих суб'єктів. В
умовах глобалізації економічних процесів інно(
вації трансформуються в фактор успішності
функціонування й розвитку підприємств. На
сучасному етапі розвитку економіки України
саме інновації та інноваційний розвиток набу(
вають стратегічного значення.
Поняття "інновація" зародилося ще в ХІХ
столітті, в розпал другої науково(технічної
революції. Витрачатися на науку стало модно,
так як гроші, вкладені в оновлення й поліпшен(
ня виробничих потужностей, часто повертали(
ся назад сторицею. Так виникло слово "інно(
вація". Innovation (англ.) — утворено з двох слів
— латинського "novation" (новизна) й англійсь(
кого префікса "іn", що означає "в", "введення".
Тому у перекладі з англійського "інновація"
означає введення нового, відновлення.
Термін "інновація" вперше був уведений у
науковий лексикон відомим австрійським
економістом Йозефом Шумпеттером, що в бук(
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вальному перекладі означає "втілення науково(
го відкриття, технічного винаходу в новій тех(
нології або новому виді виробу". Крім того, він
розглядав інновацію як нову науково(органі(
заційну комбінацію виробничих чинників, ство(
рену підприємницьким духом; втілення науко(
вого відкриття, технічного винаходу в новій
технології або новому виді виробу; нову функ(
цію виробництва, що означає іншу якість за(
собів виробництва, яка досягається не шляхом
дрібного поліпшення старого устаткування чи
наявної організаційної схеми, а через введен(
ня нових засобів виробництва чи систем його
організації. При цьому він розглядав інновації
саме в динаміці, тобто як інноваційні процеси
(виготовлення нового продукту, а не "новий
продукт"; впровадження нового методу, а не
"новий метод"; освоєння нового ринку; отри(
мання нового джерела сировини; проведення
реорганізації) [11].
Говорячи про поняття "інновація", важливо не
плутати його з іншими, подібними з ним за
змістом. Наприклад, у багатьох наукових до(
слідженнях інновація асоціюється з термінами
"винахід" і "покращення". Однак є важлива
відмінність: "інновація" є більш ємним визна(
ченням. Так, будь(який винахід або поліпшен(
ня (наприклад, доопрацювання обладнання)
буде вважатися інновацією тільки за умови, що
воно буде включено до виробничого процесу, і
принесе видимий економічний ефект. Багато
вчених вважають, що "нововведення" є синоні(
мом "інновації", що дослівно означає введення
чогось нового в існуючу систему. Але ми вва(
жаємо, що не можна ототожнювати поняття
"нововведення" та "інновація", так як "нововве(
дення" — це результат творчої діяльності в
цілому, при цьому не обов'язково наукової
праці.
Деякі вітчизняні економісти вважають, що
інновації — це технічні, організаційні, еко(
номічні, управлінські зміни, які мають позитив(
ний вплив на підприємство з метою одержання
прибутку на основі задоволення суспільних
потреб. Інновація це позитивні зміни стану
об'єкта, це те, що забезпечує процес позитив(
них змін на підприємстві, а також — це засіб
практичного використання у відтворювально(
му процесі [7]. Визначення поняття "інновація"
на державному рівні дає Закон України "Про
інноваційну діяльність", де інновація розгля(
дається як новостворені (застосовані) і вдос(
коналені конкурентоспроможні технології,
продукція або послуги, а також організаційно(
технічні рішення — виробничі, адміністративні,
комерційні та інші, що істотно поліпшують
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2016
Таблиця 1. Зміст визначення терміну "інновація"
Науковець
Б. Санто [6]
І.М. Буднікевич, І.М.
Школа [1]
В.Г. Мединський [4]

Р.А. Фатхутдінов [8]
Б.І. Шайтан [10]
С.Д. Іл’єнкова [3]

Визначення терміну «інновація» як процесу
суспільно-технологічний та економічний процес, який через практичне використання ідей та винаходів
приводить до створення кращих за своїми якостями виробів, технологій та дає прибуток (у разі, коли
інновація орієнтована на економічний зиск), її поява на ринку може принести додатковий дохід
комплексний процес, спрямований на створення, розроблення та доведення наукової чи будь-якої іншої
нової ідеї до стадії комерційного використання та поширення в економіці
суспільний, технічний, економічний процес, що зумовлює створення кращих за своїми властивостями
товарів (продуктів, послуг) і технологій шляхом практичного використання нововведень
Визначення терміну «інновація» як результату
кінцевий результат впровадження новації з цілю зміни об’єкта управління і отримання економічного,
соціального, екологічного, науково-технічного або іншого виду ефекту
результат впровадження наукових знань та науково-дослідних робіт у виробничо-господарську діяльність
кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового чи вдосконаленого продукту, який
впроваджений на ринку, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, що використовується в
практичній діяльності або в новому підході до соціальних послуг

структуру та якість виробництва і (або) соціаль(
ної сфери [2].
Проведений аналіз літературних джерел
дозволив встановити існування різних точок
зору щодо визначення поняття "інновації". Так,
у сучасній економічній літературі виділено два
підходи щодо визначення поняття "інновація":
— статичний, де інновація виступає як
"інновація(продукт", та представляється як ре(
зультат інноваційного процесу у вигляді нової
техніки (продукції), технології, нового методу,
що впроваджується на ринку;
— динамічний, де інновація виступає як
"інновація(процес", коли в динаміці розгля(
дається процес, що охоплює дослідження, про(
ектування, розроблення, організацію вироб(
ництва, комерціалізацію і поширення нових
виробів, технологій, принципів замість існую(
чих [9].
Отже, залежно від предмета та об'єкта до(
слідження інновації можна розглядати як ре(
зультат або процес (табл. 1).
Аналізуючи наведені визначення можна
зазначити, що інновація — це нововведення,
будь(яка позитивна зміна, яка володіє само(
стійною цінністю, вноситься у діяльність для
підвищення ефективності будь(якого виробни(
чого процесу, конкурентоспроможності та еко(
номічної ефективності виробництва.
Поняття "інновація" включає чотири клю(
чові компоненти: креативність, стратегію, реа(
лізацію, прибутковість. Креативність — вміння
генерувати нові ідеї. Стратегія — з'ясування
новизни та корисності ідеї з точки зору розвит(
ку підприємства. Реалізація — перехід від нової
та корисної ідеї до її реалізації у вигляді конк(
ретних продуктів і послуг. Саме на даному етапі
відбувається девальвація багатьох творчих і
потенційно інноваційних ідей і, відповідно,
втрачаються шанси створити для підприємства
нову успішну бізнес(модель. Прибутковість —
підвищення до максимуму цінності кінцевого
продукту і послуг, отриманої від реалізації
Передплатний індекс 21847

нової та корисної ідеї. Але необхідно врахову(
вати, що дана концепція може проявлятися на
практиці по(різному, а саме: як фінансовий виг(
раш, як підвищення морального стану співро(
бітників і корпоративної солідарності або як
внесок у життя суспільства [5].
У науковій і економічній літературі можна
зустріти безліч підходів до класифікації інно(
вацій, проте найбільш повну класифікацію
інновацій надав Й. Шумпеттер. Він виокремив
базисні і вторинні нововведення, при цьому в
кожному із класів використав поняття "клас(
тер" для окреслення групи, сукупності нововве(
день, що відрізняються певною цілісністю, взає(
мообумовленістю, спільністю технічних, техно(
логічних, кваліфікаційних, організаційних та
інших характеристик.
Найбільша увага дослідників приділяється
технологічним інноваціям, які характеризують
інтенсивність розвитку виробництва. До таких
інновацій відносять усі зміни, що зачіпають за(
соби, методи, технології виробництва, які скла(
дають сутність науково(технічного прогресу.
На відміну від технологічних інновацій, зміни,
що відбуваються в середовищі, які обслугову(
ють основні виробничі процеси, визначені як
нетехнологічні. Вони охоплюють інновації
організаційного, управлінського, правового,
соціального, екологічного та інших напрямів
соціально(економічного розвитку.
Сучасна класифікація інновацій включає
такі ознаки, як тип нововведення, механізм
здійснення і особливості інноваційного проце(
су. При цьому передбачається, що будь(які
інновації мають комплексний характер і їх вар(
то розглядати як з технологічної, так і з не тех(
нологічної точок зору, виходячи з можливих
наслідків їх впливу на зовнішнє середовище.
Розрізняють такі типи інновацій:
— залежно від кінцевого результату: іннова(
ція продукту — результат реалізації на практиці
нового способу вирішення проблеми покупця, що
приносить вигоду як покупцю, так і підприємству,
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що впроваджує інновацію; інновація процесу —
забезпечує передбачає впровадження нових ме(
тодів виробництва і технологій зростання при(
бутковості, скорочує витрати, підвищує продук(
тивність праці та заробітну плату персоналу. Така
інновація є життєвоважливою для зростання
підприємства з тієї простої причини, що без удос(
коналення процесу неможливо впровадити інно(
вацію продукту або стратегії; інновація стратегії
— передбачає перегляд існуючих в галузі методів
створення цінності для споживачів, з тим, щоб за(
довольняти нові потреби клієнтів, підвищувати
цінність продуктів, формувати нові ринки і нові
групи споживачів для підприємства. Результатом
її є те, як підприємство змінює цільові групи спо(
живачів і як вона виходить на ринок, тобто по(
ставляє свої продукти або послуги до кінцевого
споживача.
— за ступенем дієвості: приростна іннова(
ція — підвищує продуктивність і знижує ви(
трати підприємства; істотна інновація — дає
можливість підприємству виконувати свої зав(
дання щодо зростання бізнесу, збільшувати ча(
стки ринку і знижувати операційні витрати;
інновація(прорив — це новий продукт, послу(
га або зміна стратегії, які ведуть до значного
збільшення доходів і чистого прибутку; ради(
кальна інновація — вимагає від підприємства
створення нових напрямів роботи або нових
ліній на основі нових ідей і технологій або для
зниження витрат.
Крім того, виокремлюють ще й такі основні
типи інновацій: товарна інновація (введення
нового продукту); технологічна інновація (вве(
дення нового методу виробництва); ринкова
інновація (створення нового ринку товарів або
послуг); маркетингова інновація (освоєння но(
вого джерела поставки сировини або напівфаб(
рикатів); управлінська інновація (реорганізація
структури управління) [5].
Інновацію як результат слід розглядати не(
розривно з інноваційним процесом, який є про(
цесом послідовного перетворення нової ідеї в
новацію. Він включає в себе ряд взаємопов'я(
заних етапів, які дозволяють перетворити нову
ідею в об'єкт інтелектуальної власності, дове(
сти його до практичного використання з метою
одержання певного виду ефекту. До таких
етапів відносяться: фундаментальні досліджен(
ня → пошукові науково(дослідні роботи (НДР)
→ прикладні науково(дослідні і дослідно(кон(
структорські роботи (НДДКР) → маркетингові
дослідження → технологія → виробництво →
ринкова реалізація.
Інноваційний процес також включає в себе
такі елементи, як: ініціація; реалізація інновації;
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випуск (виробництво) інновації; просування
інновації; маркетинг інновації; оцінка еконо(
мічної ефективності інновації. Поєднання цих
елементів в єдину послідовний ланцюжок
утворює структуру інноваційного процесу.
У загальному ж вигляді інноваційний процес
може бути представлений послідовністю пере(
ходу від ідеї можливого нововведення до ство(
рення, продажу і дифузії цього нововведення.
Інноваційна діяльність охоплює практично
усі сфери життєдіяльності підприємства, вклю(
чаючи найрізноманітніші інноваційні процеси,
що відбуваються у виробничій і невиробничій
системах. Багато авторів до інноваційної відно(
сять усю діяльність у межах інноваційного про(
цесу, включаючи:
— маркетингові дослідження щодо вияв(
ленню потреб, аналізу попиту, ринків збуту і
пошуку нових споживачів;
— інформаційне забезпечення і оцінюван(
ня споживчих властивостей товарів на цьому
сегменті ринку;
— пошук новаторських ідей і рішень, парт(
нерів щодо впровадження і фінансування інно(
ваційного проекту.
Накінець, інновація вважається здійсненою,
якщо вона впроваджена у виробництво і за(
требувана ринком. У цьому випадку позитив(
ний ефект отримує або виробник (при зміні тех(
нології), або споживач інновації (оновлення
або вдосконалення продукції, що випускаєть(
ся), або і той і інший одночасно, а отже еконо(
мічна система в цілому.
Отже, аналізуючи дане дослідження, можна
сказати, що сутність інновацій полягає в викори(
станні творчої інтелектуальної діяльності люди(
ни спрямованої на підвищення ефективності
діяльності в різних сферах. На наш погляд, інно(
вація — це оригінальне рішення, яке володіє но(
визною, базується на науково(технічних досяг(
неннях, впровадження якого призводить до змін
у всіх сферах діяльності підприємства за допо(
могою створення, освоєння і використання но(
вого продукту, послуги чи технології для досяг(
нення максимально можливого економічного,
соціального, екологічного чи іншого ефекту.
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Аналізуючи різні визначення інновацій мож(
на зробити висновок, що інновації мають провідне
значення для економічного та соціального розвит(
ку держави. Адже без застосування інновацій
практично неможливо створити конкурентоздат(
ну продукцію, що має високий ступінь науко(
ємності новизни. На сьогодні у ринковій економіці
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інновації є ефективним засобом конкурентної бо(
ротьби, оскільки ведуть до створення нових по(
треб, до зниження собівартості продукції, до при(
току інвестицій. На нашу думку, розуміння суті
інновацій і механізму інноваційного розвитку
дасть змогу сільськогосподарським підприєм(
ствам більш ефективно здійснювати свою
діяльність, підвищувати результативність функц(
іонування та конкурентоспроможність на ринку.
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MANAGEMENT OF OWNERSHIP AS A COMPONENT OF AGRICULTURAL
ENTREPRENEURSHIP
У статті управління об'єктами власності розглядається як невід'ємна складова підприємницької діяльності.
Підприємство визначене як об'єкт та суб'єкт власності, головним критерієм ефективності якого є його прибутковість.
Описана значимість управлінських рішень щодо майнового комплексу та їх вплив на результати діяльності. Обгрун9
тована необхідність раціонального та відповідального використання та поліпшення виробничих ресурсів. На при9
кладі досліджуваних підприємств показано, що відповідні інвестиції призводять до вищої продуктивності та конку9
рентоспроможності на ринках продукції і виробничих факторів.
In this article the objects of ownership management was seen as an integral part of business activities. The company
was defined as an object and as the subject of ownership, the main criterion for the effectiveness of which is its profitability.
Was described the importance of administrative decisions regarding the property complex, and their impact on
performance. The necessity of rational and responsible use of resources and improve performance was substantiated. On
the example of real companies was shown, that the relevant investments lead to higher productivity and competitiveness
in product markets and production factors.

Ключові слова: управління власністю, ресурси, об'єкти власності, майновий комплекс, по6
казники дохідності, ринкове середовище.
Key words: ownership management, resources, objects of ownership, property complex, profitability
indicators, the market environment.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

О. Вільямсон [5; 18], Г. Демсец [2; 16], Т. Еггер(
тссон [13], Р. Ріхтер і Е. Фуруботн [11], а та(
кож інші західні вчені [12; 17; 19].
Вплив відносин власності на стан і перспек(
тиви вітчизняного аграрного сектора економіки
вивчали вітчизняні економісти, зокрема В. Анд(
рійчук [3], П. Гайдуцький [1], Ю. Лупенко [1; 7;
8; 10], М. Малік [1; 7; 8; 10], В. Месель(Веселяк
[1], О. Онищенко [4], П. Саблук [1; 4], О. Шпи(
куляк [7], В. Юрчишин [4], інші дослідники про(
блем розвитку аграрного підприємництва [6].
Разом із тим, невирішеними залишаються
проблеми економічної мотивації інвестиційної
діяльності щодо об'єктів власності в аграрних
підприємствах, прийняття відповідних управ(
лінських рішень на різних етапах розвитку їх
майнових комплексів. Також недостатньо ви(
вченим залишається ряд питань стосовно взає(
мозв'язку між управлінням власністю, підви(
щенням продуктивності представлених нею
виробничих ресурсів і їх раціональним викори(
станням підприємствами.

Взаємозв'язок відносин власності з умова(
ми та формами ведення підприємництва дослі(
джували представники нової інституціональної
економіки А. Алчіан [2; 14], Л. де Алессі [15],

Метою статті є визначення основних інстру(
ментів управління об'єктами власності та май(

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Перехід аграрного сектора економіки Ук(
раїни до ринкових умов зумовлює необхідність
розвитку інструментів управління власністю на
рівні аграрних підприємств, оскільки основою
їх довгострокового, економічно вдалого госпо(
дарювання та розвитку є постійне здійснення
заходів щодо формування збалансованого май(
нового комплексу.
Актуальність дослідження зумовлена та(
кож необхідністю підвищення захищеності та
ліквідності прав на засоби і результати підприє(
мницької діяльності, що посилить інтерес до
здійснення довгострокових інвестицій на рівні
галузі.
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Об’єкти власності

Права власності

(підприємство, майно,
нематеріальні активи)

(володіння, користування,
розпорядження)

Відносини власності
(перехід повноважень і зобов’язань
щодо об’єктів)

Рис. 1. Взаємозв'язок складових власності на підприємстві

новими комплексами аграрних підприємств в
сучасних умовах. Воно передбачає вивчення
зв'язку між структурою майнового комплексу
і його ефективністю, а також інструментів
підготовки та реалізації управлінських рішень
щодо необхідних у виробництві об'єктів влас(
ності. Відтак, підприємство розглядається як
суб'єкт та об'єкт власності, реалізація економ(
ічного потенціалу якого залежить від здатності
менеджменту будувати виробничі процеси,
грунтуючись на принципі найбільш ефектив(
ного використання ресурсів та від гнучкості уп(
равлінських рішень на основі аналізу ринково(
го оточення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для цілей цього дослідження власність
розглядається нами як набір повноважень і
зобов'язань виключного кола осіб щодо воло(
діння, користування та розпорядження об(
'єктами, які мають визначені кількісно(якісні
характеристики та режим використання. Тоб(
то власність завжди об'єктна і визначена як
набір прав суб'єктів щодо представлених нею
ресурсів (рис. 1).
Відтак, реалізація власності у підприємстві
базується на ефективному застосуванні інстру(
ментів управління її об'єктами і майновим ком(
плексом в цілому через комбінування відпові(
дних повноважень та зобов'язань.
Відмінності між підприємствами в частині
управління ними як об'єктами власності, зумов(
лені вибором організаційно(правової форми. Як
загальна модель структури капіталу та режиму
господарювання вона визначає повноваження
власника (співвласників) на управління підприє(
мством, залишковий дохід від економічної діяль(
ності, частину ринкової вартості підприємства
у разі його продажу, інші похідні від переліче(
них прав. Кожна організаційно(правова форма
має свої переваги та недоліки в частині залучен(
Передплатний індекс 21847

ня ресурсів розвитку підприємства через забез(
печення інтересів зацікавлених сторін (влас(
ників, менеджерів, орендодавців, кредиторів,
інших контрагентів) [4; 5; 8; 13].
Проведені нами дослідження стосуються
ринкових умов підприємницької діяльності в
Шаргородському районі Вінницької області та
трьох аграрних підприємств(лідерів локально(
го ринку, щодо яких вивчався вплив оточення
на їх управлінські рішення стосовно об'єктів
власності та майнових комплексів.
Зокрема, на першому етапі була проаналізо(
вані динаміка кількості аграрних підприємств
Шаргородського району у 2010—2015 роках,
перспективи створення нових майнових комп(
лексів та визначені організаційно(правові фор(
ми, до яких тяжіють місцеві підприємці. Дані
статистики свідчать, що найбільш прийнятною
формою організації підприємницької діяльності
для селян району залишаються фермерські гос(
подарства (з 2010 по 2015 рік їх кількість зросла
з 88 до 102 (+ 14 од.), а частка у загальній
кількості підприємств району — з 66 до 73%). Це
єдина організаційно(правова форма аграрного
підприємництва, яка протягом досліджуваного
періоду демонструвала на території району по(
зитивну кількісну динаміку.
Зокрема, згідно із даними Єдиного держав(
ного реєстру підприємств та організацій Украї(
ни по Вінницькій області (ЄДРПОУ) у Шарго(
родському районі спостерігалася наступна ди(
наміка створення сільськогосподарських
підприємств: у 2010 р. — 1 підприємство;
2011 — 12; 2012 — 7; 2013 — 6; 2014 — 7; у 2015 —
4 підприємства. Тобто, протягом 2010—15 рр.
у районі було створено 37 сільськогосподарсь(
ких підприємств. Разом із тим, дані статистич(
ної звітності свідчать про те, що динаміка
кількості діючих підприємств є значно меншою
(+ 6 од. протягом досліджуваного періоду).
Наведена динаміка кількості підприємств
відображає тенденцію до застосування їх
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Таблиця 1. Грошові виплати аграрних підприємств на залучену власність
Показник
Середня орендна плата, грн.
% від нормативної грошової оцінки
Чисельність працівників, осіб
З/п на 1 працівника, тис. грн. / рік
Загальна частка витрат на залучену власність (орендна
та заробітна плата у собівартості), %

Під-ва району
955,3
3,0
910
26,3

Під-во 1
1 717
8,3
59
55,0

Під-во 2
1 563
8,5
25
53,0

Під-во 3
708
3,2
23
37,5

20,0

39,9

26,2

20,2

Джерело: дані Вінницького обласного управління Держстату України, Шаргородського районного управління Держгеослуж(
би, звітність досліджуваних підприємств [9].

Таблиця 2. Основні результати діяльності підприємств району у 2011—15 рр.
Показники
Кількість с.-г. підприємств, од.
Частка збиткових підпр. у загальній кількості, %
Виробнича собівартість, млн грн.
Повна собівартість, млн грн.
Частка виробничої собівартості у загальній, %
Чистий прибуток, млн грн.
Загальна рентабельність, %

2010
37
16,2
102,2
109,0
93,8
31,3
28,7

2011
35
8,6
138,0
151,7
90,9
50,1
33,0

2012
33
9,1
180,2
221,5
81,4
29,0
13,1

2013
32
21,9
169,6
190,4
89,1
19,7
10,4

2014
32
3,1
219,6
259,0
84,8
125,1
48,3

2015
32
3,1
311,6
383,0
81,4
169,5
44,3

Джерело: дані Вінницького обласного Управління Держстату України.

організаторами інструментів управління влас(
ністю, націлених на концентрацію виробничих
ресурсів, яка в існуючих умовах підвищує по(
казники економічної ефективності їх бізнесу.
Насамперед це стосується земельної власності
— підприємства району (досліджувані підприєм(
ства, зокрема) намагаються укладати договори
оренди на порівняно тривалі строки. За даними
районного управління Державної служби геодезії
та картографії, зростає частка договорів, укладе(
них на 7 та більше років. Серед підприємств усіх
організаційно(правових форм, лише фермерські
господарства та приватні підприємства демонст(
рують позитивну динаміку залучення землі у ви(
робництво (+2,8 тис. га та +1,0 тис. га відповідно),
що свідчить про високу результативність діяль(
ності і довіру до них власників землі.
Проведений нами порівняльний аналіз ста(
тистичних даних та даних господарсько(фінан(
сової звітності досліджуваних підприємств
підтвердив, що вони інвестують значні ресурси
у залучені об'єкти власності та найманий пер(
сонал. Частка їх витрат на залучення земель(
ної власності та найм персоналу у собівартості
виробленої продукції у 2015 році склала 20—
40%, при середньому показнику по району 20%.
Як видно із представлених даних, Підприє(
мства №1 та №2 досягли рівня господарюван(
ня, що дозволяє сплачувати орендну та зароб(
ітну плату, яка значно перевищує показники
оточення. Відзначимо, що Підприємство №3
врахувало тенденції на місцевому ринку і та(
кож підвищило плату за залучену у виробниц(
тво власність. Наприклад, виплачена ним у 2016
році орендна плата більш ніж удвічі перевищує
показник попереднього року і складає 8% від
нормативної грошової оцінки залучених зе(
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мель, що в 2,5 рази перевищує середній для рай(
онного ринку рівень.
Проаналізовані дані свідчать про наявність
в аграрному секторі та в досліджуваних
підприємствах додаткового доходу від управ(
ління власністю. Це доводить підприємницький
зміст управління власністю і підтверджується
результатами діяльності підприємств району
(табл. 2) [3, 12, 17].
На фоні зростання собівартості продукції,
частка виробничої собівартості у загальній по(
ступово знижується (з 93,8% у 2010 році до
81,4% у 2015 році). При цьому знижується і ча(
стка збиткових підприємств (3,1% у 2015 році),
а обсяг чистого прибутку та показник загаль(
ної рентабельності зростає. На наш погляд, це
є свідченням зміни структури витрат у напрямі
зростання частки видатків на управління під(
приємствами як майновими комплексами.
При цьому підприємства інвестують у потуж(
ності по зберіганню вирощеної продукції, вико(
ристання яких дозволяє претендувати на додат(
ковий дохід за рахунок сезонних змін кон'юнк(
тури зернових ринків. Зокрема два із трьох досл(
іджуваних підприємств в останні 3 роки побуду(
вали міні(елеватори, обладнані сучасним очисним
та сушильним обладнанням; усі досліджувані
підприємства інвестували у будівництво і рекон(
струкцію складів напольного збереження. За ра(
хунок цих заходів, зростає виручка від реалізації
продукції, та відповідно дохідність діяльності.
Це свідчить про те, що досліджувані під(
приємства навчились підвищувати власну прибут(
ковість за рахунок вигідного продажу продукції,
що також є елементом управління власністю, зок(
рема через розвиток логістичної інфраструктури.
Ми оцінили внесок досліджуваних підприємств у
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2016
Таблиця 3. Внесок досліджуваних підприємств у загальний дохід підприємств району
Показник
Землекористування, га
Частка виручки від реалізації, %
Частка чистого прибутку, %

Під-ва району
36 900
100
100

Під-во 1
2 507
10,7
17,7

Під-во 2
819
3,7
3,0

Під-во 3
1 057
4,6
9,8

Джерело: дані Вінницького обласного Управління Держстату України та досліджуваних господарств [9].

Таблиця 4. Основні результати діяльності підприємств району, 2015 р.
Показник
Чистий дохід (виручка) у розрахунку на 1 га, грн.
Чистий прибуток (збиток) у розрахунку на 1 га, грн.
Чистий дохід (виручка) у розрахунку на 1 зайнятого, грн.
Чистий прибуток (збиток) у розрахунку на 1 зайнятого, грн.

Під-ва
району
(середнє
значення)
10 708
3 285
607
186

Під-во 1

Під-во 2

Під-во 3

19 716
11 973
1 005
509

20 732
6 192
815
203

20 692
16 258
1 102
722

Джерело: розраховано на підставі даних органів державної статистики та фінансової звітності досліджуваних підприємств [9].

загальну суму доходу та прибутку підприємств
району, які звітують за формою 50(сг.
Як видно із наведеної таблиці 3, частка дос(
ліджуваних підприємств у загальній сумі чисто(
го прибутку підприємств району складає 30,5%.
При цьому обсяг землекористування об'єктів
дослідження складає близько 12% від викорис(
товуваних подібними підприємствами земель.
Це свідчить про значний обсяг нереалізовано(
го запасу продуктивності земель сільськогоспо(
дарського призначення, яку можна підвищити за
рахунок управлінських заходів. Вони дозволять
поліпшити родючість земель та отримувати по(
рівняно вищі фінансові результати [6; 16; 19].
Наведені у таблиці 4 дані свідчать, що за
умови ефективного управління власністю, суп(
роводжуваного інтенсифікацією виробництва,
технічним переоснащення та впровадження
сучасних технологій рослинництва, можна
більш ніж вдвічі підвищити дохідність діяль(
ності підприємств району.
ВИСНОВКИ

Конкурентна підприємницька діяльність
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соких показників продуктивності і дохідності
усіх видів діяльності, успішно конкурують на
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ринках залучення факторів виробництва, що
забезпечує додаткові ресурси і перспективи їх
подальшого розвитку і є основним чинником
подальшого зростання їх ринкової вартості.
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