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АГРОСВІТ № 22, 2020
The purpose of the article is to analyze food security as an important element of economic and national security,
to determine the main directions of their formation. Undoubtedly, the state of physical health also depends on the
proper level of nutrition of the population. Therefore, providing the population with high quality food is the main
strategic goal of each country. This will increase the demographic situation and ensure the socioNeconomic
development of the country. Accordingly, the analysis of food security as an important element of economic and
national security in modern economic conditions is quite relevant. The theoretical and methodological basis of the
study are the scientific works of scientists in the study of food and economic security of the country. It is determined
that the Global Food Security Index is used to assess the food security of the country. The analysis showed that the
ranking of the top ten countries according to the Global Food Security Index is formed as follows: 1st Singapore,
2nd Ireland, 3rd USA, 4th Switzerland, 5th Finland, 6— and Norway, 7th Sweden, 8th Canada, 9th Netherlands, 10th
Austria. Ukraine ranks 76th in the Global Food Security Index in 2019. An analysis of the average annual consumption
of basic food products over the past 20 years, which indicates a violation of the food structure due to insufficient
actual consumption of highNcalorie foods — milk and dairy, bread, oil products, the average annual consumption of
which is much lower than scientifically sound standards. The calculated indicators of adequacy of consumption for
these foods (the ratio between actual consumption and rational consumption norms) are quite low, in particular:
milk and dairy products — 0.96; bread products (in terms of flour; cereals, rice, legumes) — 0.97; oil — 0.98; sugar
— 0.86; potatoes — 0.97. It is substantiated that for the formation of food security it is necessary to develop a
number of strategic documents, which will further ensure both economic and national security. The strategic goals
of food security must reflect the current goals of sustainable development for the period up to 2030. The directions
of ensuring food security of the country, which can be used by the executive power, business entities, are given.
Choosing the optimal model of food security management as one of the basic conditions for ensuring economic and
national security.

Ключові слова: продовольча, економічна, національна безпека, споживання продуктів харC
чування населенням, Глобальний Індекс продовольчої безпеки.
Key words: food, economic, national security, food consumption by the population, Global Food
Security Index.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Безперечно від належного рівня харчуван&
ня населення залежить і стан фізичного здоро&
в'я. А тому забезпечення населення продукта&
ми харчування високої якості є головною стра&
тегічною метою кожної країни. Це призведе до
підвищення рівня демографічної ситуації та
забезпечить соціально&економічний розвиток
країни. Відповідно аналіз продовольчої безпе&
ки як важливого елементу економічної та на&
ціональної безпеки в сучасних умовах госпо&
дарювання є досить актуальним.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ З ПРОБЛЕМИ

Дослідженню проблем формування продо&
вольчої безпеки як складової економічної та
національної безпеки значну увагу приділяли
вітчизняні вчені, зокрема: Бокова С., Боков О.,
Попко О., Дудар В., Нестеренко С., Бочаро&
ва Н., Григорьєв Є., Скидан О., Гринишин В.,
Попадинець Н., Іртищева І., Крамаренко І., Да&
нило С., Журавель Ю., Рудніченко Є., Гавловсь&
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ка Н. та інші. Однак складність та багатогран&
ність даного дослідження вимагає постійного
аналізу проблем формування продовольчої
безпеки як важливої складової економічної та
національної.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є аналіз продовольчої безпе&
ки як важливого елементу економічної та на&
ціональної безпеки.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Бокова С.Л. та Боков О.В. вважають, що у
напрямі досягнення продовольчої безпеки не&
обхідно виокремити три її основні складові:
підвищення ефективності підприємств АПК;
зовнішньоекономічна політика розвитку АПК;
державна політика України щодо забезпечен&
ня повноцінного харчування населення, які
тісно пов'язані між собою і повинні забезпечи&
ти стале зростання рівня суспільного добробу&
ту. Продовольча безпека країни є важливою
складовою економічної безпеки держави. Крім
того, національна продовольча безпека є еле&
ментом міжнародної продовольчої безпеки [1].
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Рейтинг країн за Глобальним
Індексом продовольчої безпеки
(Global Food Security Index) та місце України
серед них у 2019 році
Global
ranking
1st
2nd
3rd
4th
=5th
=5th
7th
8th
9th
10th
76th

Country
Singapore
Ireland
United
States
Switzerland
Finland
Norway
Sweden
Canada
Netherlands
Austria
Ukraine

87.4
84.0
83.7

95.4
90.5
87.4

83.0
76.8
78.3

Quality
and
Safety
79.4
87.7
89.1

83.1
82.9
82.9
82.7
82.4
82.0
81.7
57.1

83.8
84.1
81.9
85.0
83.3
85.6
85.4
63.9

84.3
78.6
81.0
78.1
80.0
76.2
78.6
50.0

78.2
91.8
90.5
89.4
86.7
88.9
81.1
59.6

Overall Afforda
Availability
score
bility

Джерело: складено авторами: [1].

Для оцінки продовольчої безпеки кожної
країни застосовують Глобальний індекс продо&
вольчої безпеки (Global Food Security Index),
що розглядає основні питання доступності, до&
ступності та якості у наборі з 113 країн. Індекс
— це динамічна кількісна та якісна модель по&
рівняльного аналізу, побудована з 34 унікаль&
них показників, що вимірює ці фактори продо&
вольчої безпеки як у країнах, що розвивають&
ся, так і в розвинених. Цей показник є першим,
який всебічно вивчає продовольчу безпеку за
трьома міжнародно визнаними вимірами.

Більше того, дослідження не стосується голо&
ду основних факторів, що впливають на про&
довольчу безпеку. GFSI тепер включає коригу&
ючий коефіцієнт щодо природних ресурсів та
стійкості. Ця категорія оцінює вплив країни на
вплив змін клімату; його сприйнятливість до
природних ресурсних ризиків; і як країна адап&
тується до цих ризиків.
Рейтинг перших десяти країн за Глобальним
Індексом продовольчої безпеки (Global Food
Security Index) формується наступним чином:
1&й Сінгапур, 2&а Ірландія, 3&й США, 4&а Швей&
царія, 5&а Фінляндія, 6&а Норвегія, 7&ма Шве&
ція, 8&а Канада, 9&та Нідерланди, 10&та Австрія
(табл. 1).
Результати глобального індексу продоволь&
чої безпеки 2019 року показують, що світові
ціни на продовольство зростають у всьому світі.
Двадцять шість країн за індексом повідомляють
про інфляцію цін на продукти харчування за
останній рік 5% або вище. Поточні хаоси спос&
терігають найбільш різке зростання цін на про&
дукти харчування у Венесуелі та Сирії. За ос&
танні п'ять років ціни на продовольство зага&
лом зросли і втричі збільшились в Анголі та
Єгипті та вдвічі збільшились у шести інших
країнах цього індексу. Аргентина зафіксувала
найвищу інфляцію цін на продовольство за
останній рік (51%), за нею слідують Туреччина
(25%) та Єгипет (19%). Україна у Глобальниму

Таблиця 2. Розрахунок індикатора достатності споживання продуктів харчування
населенням України, 2010—2019 рр.
Продукти
харчування
М’ясо та м’ясні
продукти вкл.
субпродукти і
жир-сирець
Молоко та
молочні продукти
Яйця, шт
Хлібні продукти
(у перерахунку на
борошно; крупи,
рис, бобові)
Картопля
Овочі та баштанні
продовольчі
культури
Плоди, ягоди та
виноград (без
переробки на
вино)
Риба та рибні
продукти
Цукор
Олія

Індикатор
достатності
споживання

Фактичне
споживання, кг

Норми споживання, кг

Фізіологічний
Науково
2010 2015
мінімум
обгрунтовані
52
80
52,0
50,9

53,6

0,65

0,98

1,05

341

380

206,4

209,9

200,5

0,54

1,02

0,96

231
94

290
101

290
111,3

280
101,0

282
97,6

1,00
1,10

0,97
0,91

1,01
0,97

96
105

124
161

137,5
163,7

139,8
159,7

135,7
164,7

1,11
1,02

1,02
0,98

0,97
1,03

68

90

48,0

50,9

58,7

0,53

1,06

1,15

12

20

8,6

9,9

12,5

0,43

1,15

1,26

32
8

38
13

35,7
14,8

33,3
12,3

28,8
12,0

0,94
1,14

0,93
0,83

0,86
0,98

2019

2010

2015

2019

Джерело: розраховано авторами за даними [5].
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Індексі продовольчої безпеки (Global Food
Security Index) у 2019 році займає 76 місце.
Необхідно погодитися з думкою О.В. Поп&
ко, що аграрний сектор і харчова промисловість
України безперечно спроможні задовольнити
потреби як внутрішнього ринку, так і забезпе&
чити провідні позиції на світовому ринку
сільськогосподарської продукції та продоволь&
ства, здійснивши вагомий внесок у вирішення
глобальної продовольчої проблеми. Водночас
входження України до світового економічно&
го простору, посилення процесів глобалізації,
лібералізації торгівлі потребують адаптації до
нових та постійно змінних умов з подальшим
удосконаленням продовольчих стандартів,
розвитком сільськогосподарської інфраструк&
тури, забезпеченням доступності до фінансо&
вих ресурсів для фермерських господарств
тощо. [3].
Дудар В. зазначає, що оптимальною вва&
жається ситуація, коли фактичне споживання
продуктів харчування особою впродовж року
відповідає раціональній нормі (орієнтовний
набір основної продовольчої сировини і харчо&
вих продуктів забезпечення у середньому на
одну особу в Україні на 2010—2019 рр.), тобто
коефіцієнт співвідношення між фактичним і
раціональним споживанням дорівнює одиниці
[4].
Аналіз середньорічного споживання основ&
них продуктів харчування за останні 20 років
свідчить про порушення структури харчуван&
ня через недостатнє фактичне споживання на&
селенням висококалорійних видів продоволь&
ства — молока та молочних, хлібних, олійних
продуктів, середньорічний рівень споживання
яких на одну особу є набагато нижчим від нау&
ково обгрунтованих фізіологічних нормативів
(табл. 2).
Розраховані індикатори достатності спожи&
вання за цими продуктами харчування
(співвідношення між фактичним споживанням
і раціональними нормами споживання) доволі
низькі, зокрема: молоко та молочні продукти —
0,96; хлібні продукти (у перерахунку на борош&
но; крупи, рис, бобові) — 0,97; олія — 0,98; цу&
кор — 0,86; картопля — 0,97.
Встановлено, що внутрішній споживчий ри&
нок цукру близький до насичення, але дещо
перевищує науково обгрунтовані норми спожи&
вання м'яса та м'ясних продуктів, яєць, плодів,
ягід, винограду, овочів, баштанів продовольчих
культури. Наведені індикатори достатності
споживання окремих видів продовольчих про&
дуктів є свідченням незбалансованості раціо&
ну харчування населення, яке намагається за&
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безпечити власні енергетичні потреби за раху&
нок більш економічно доступних продуктів
(яєць, овочів, м'яса).
Загалом необхідно зазначити, що за дани&
ми Державної служби статистики України у
2019 році виробництво до внутрішнього вико&
ристання на території України має самозабез&
печення.
Так, у 2019 році наша країна забезпечена
для споживання на 341,3% зерном, на 125,9%
яйцями, на 110,2% м'ясом та м'ясними продук&
тами, на 104,0% овочами та продовольчими
баштанами, на 103,1 % молоком та молочними
продуктами, на 100% картоплею власним виро&
щуванням та виробництвом. Не забезпечена
власним вирощуванням плодів, ягід та вино&
граду.
Григорьєв Є.О. вважає, що важливою умо&
вою забезпечення продовольчої безпеки є по&
слідовне здійснення комплексу взаємопов'яза&
них скоординованих організаційно&економіч&
них, законодавчих, адміністративних і соціаль&
них заходів управління нею як на державному,
так і регіональному рівнях. Поєднання держав&
ного регулювання агропромислового вироб&
ництва з використанням його внутрішніх ре&
зервів на основі їх адаптації до швидкозмінних
економічних умов господарювання призведуть
до суттєвого підвищення рівня продовольчої
безпеки окремих регіонів та країни у цілому.
Слід звернути увагу на розвиток регіональних
чинників та механізмів формування продоволь&
чої безпеки, а також на оцінку ефективності
формування продовольчої безпеки на регіо&
нальному рівні. Саме у цих напрямах отримає
розвиток тема продовольчої безпеки та особ&
ливостей її формування на рівні регіонів у по&
дальших наукових дослідженнях [6].
Забезпечення продовольчої безпеки —
об'єктивна необхідність розвитку людства в
умовах світового цивілізаційного поступу та
агропродовольчої глобалізації. Мінливість
вітчизняних умов господарювання вимагає по&
силеної уваги до продовольчої безпеки, яку
необхідно розглядати у фокусі її економічної
значимості, зважаючи на те, що остання лока&
лізує можливості та стратегічні імперативи
соціально&економічного зростання для умож&
ливлення суспільного добробуту. Забезпечен&
ня продовольчої безпеки України передбачає
розробку та імплементацію соціально&еконо&
мічних, організаційних, правових, науково&
інноваційних, інформаційних, екологічних та
інших заходів, спрямованих на захищеність
життєво важливих інтересів людини, громади,
регіону і держави у частині забезпечення фізич&
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ної, економічної та соціальної доступності,
безпечності та якості продуктів харчування,
стабільності продовольчого забезпечення на&
селення і продовольчого суверенітету [7].
Колектив авторів вважають, що в сучасних
умовах світової економічної кризи постає
нагальна необхідність у створенні необхідного
стратегічного забезпечення як товаро&вироб&
ників, так і споживачів. На жаль, затверджена
Концепція розвитку внутрішньої торгівлі Ук&
раїни сьогодні не вповні відповідає сучасним
цілям сталого розвитку на період до 2030 року,
що потребує вдосконалення її основних зав&
дань. Так, зараз важливим є те, щоб у концепції
закладалися основи державної політики щодо
підтримки належного рівня внутрішнього рин&
ку споживчих товарів, а саме: сукупність цілей
розвитку стимулювання внутрішнього вироб&
ництва, система національних інтересів у цій
сфері і пріоритети державної політики щодо
забезпечення продовольчої безпеки країни.
Водночас Стратегія розвитку внутрішнього
ринку споживчих товарів має конкретизувати
і визначити стратегію щодо реалізації основних
положень Концепції розвитку внутрішнього
ринку споживчих товарів на відповідний період
як основ державної політики щодо забезпечен&
ня продовольчої безпеки країни та належного
функціонування внутрішньої торгівлі спожив&
чими товарами [8].
Продовольча безпека є невід'ємним елемен&
том економічної безпеки національного масш&
табу. На її рівень впливає безліч факторів
різної природи походження. Значна частина
таких факторів має глобалізаційний характер,
що потребує відповідної реакції на макрорівні.
Стан продовольчої безпеки України за останні
п'ять років суттєво погіршився, тому є потреба
у дієвих заходах які б дозволили забезпечити
населення продуктами харчування належної
якості у достатньому обсязі. Тому доцільно
розробити стратегію збереження здоров'я на&
ції і гарантування продовольчої безпеки з
відповідним нормативним її забезпеченням [9].
Практично гoлoвними ж нaпрямaми дeр&
жaвнoї пoлiтики в oблacті національної безпе&
ки України в економічній cфeрi є:
1) нeдoпущeння, щoб бюджeтнi кoшти і
дeржaвнi ресурси пeрexoдили у тiньoву екoнo&
мiку і так само викoриcтoвувaлиcя поза зaкoнoм;
2) кoнтрoлювaння експорно&імпортної
дiяльнocтi у зв'язку зі збереженням важливих
для України пріоритетів;
3) зaxиcт вiтчизнянoго виробника;
4) протиправна економічна діяльність та
боротьба з нею;
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5) протидія нeкoнтрольoвaнoму вiдтoку на&
ціональних фiнaнсiв, iнтeлeктуaльних, інфор&
маційних, мaтeрiaльних та інших рecурciв з
країни [10].
Отже, для формування продовольчої без&
пеки необхідно розробити ряд стратегічних
документів, що в подальшому забезпечать як
економічну, так і національну безпеку.
ВИСНОВКИ

Визначено, що для оцінки продовольчої
безпеки країни використовують Глобальний
індекс продовольчої безпеки (Global Food
Security Index). Аналіз показав, що рейтинг
перших десяти країн за Глобальним Індексом
продовольчої безпеки (Global Food Security
Index) формується наступним чином: 1&й Сінга&
пур, 2&а Ірландія, 3&й США, 4&а Швейцарія, 5&а
Фінляндія, 6&а Норвегія, 7&ма Швеція, 8&а Ка&
нада, 9&та Нідерланди, 10&та Австрія. Україна
у Глобальниму Індексі продовольчої безпеки
(Global Food Security Index) у 2019 році займає
76 місце.
Здійснено аналіз середньорічного спо&
живання основних продуктів харчування за
останні 20 років, який свідчить про порушен&
ня структури харчування через недостатнє
фактичне споживання населенням високо&
калорійних видів продовольства — молока
та молочних, хлібних, олійних продуктів, се&
редньорічний рівень споживання яких на
одну особу є набагато нижчим від науково
обгрунтованих фізіологічних нормативів.
Розраховані індикатори достатності спожи&
ван ня за цими п родуктами харчува ння
(співвідношення між фактичним споживан&
ням і раціональними нормами споживання)
доволі низькі, зокрема: молоко та молочні
продукти — 0,96; хлібні продукти (у перера&
хунку на борошно; крупи, рис, бобові) —
0,97; олія — 0,98; цукор — 0,86; картопля —
0,97.
Доведено що у 2019 році наша країна забез&
печена для споживання на 341,3% зерном, на
125,9% яйцями, на 110,2% м'ясом та м'ясними
продуктами, на 104,0% овочами та продоволь&
чими баштанами, на 103,1 % молоком та молоч&
ними продуктами, на 100% картоплею власним
вирощуванням та виробництвом. Не забезпече&
на власним вирощуванням плодів, ягід та вино&
граду.
Обгрунтовано, що для формування продо&
вольчої безпеки необхідно розробити ряд стра&
тегічних документів, це в подальшому забезпе&
чать як економічну, так і національну безпеку.
Обов'язково стратегічні цілі продовольчої без&
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пеки повинні відображати сучасні цілі сталого
розвитку на період до 2030 року.

тенціалу у контексті продовольчої безпеки.
Вісник ХНАУ. 2018. № 3. С. 433—444.
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ANIMAL HUSBANDRY: STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
У статті розглядається стан розвитку такої стратегічно важливої галузі як тваринництво, котра є важливим чинN
ником забезпечення населення повноцінними і калорійними продуктами харчування, робочими місцями сільських
мешканців, прибутковості, розв'язання соціальних проблем села. Акцентується увага на існуванні негативних тенN
денцій у розвитку тваринництва, котрі обумовлені недостатністю продовольчого забезпечення у якісній м'ясоNмоN
лочній продукції, масовому насиченні внутрішнього ринку імпортною м'ясною продукцією та замінниками молочN
ної сировини. Виявлено характерні зміни у поголів'ї сільськогосподарських тварин та обсягах виробництва основN
них продуктів тваринництва. Стверджується, що нині складний стан у розвитку тваринництва країни потребує дієвоN
го втручання держави для подолання деструктивних процесів у його виробничоNгосподарській діяльності з метою
призупинення руйнування галузі та нарощування обсягів конкурентоспроможної тваринницької продукції. ЗапроN
поновано для досягнення ефективного відродження і інтенсивного розвитку галузі забезпечити відкритість виконуN
ваних дій органами державної і виконавчої влади та активізувати участь громадян при вирішенні комплексу проN
блем, що накопичилися у галузі тваринництва.
The article examines the state of development of such a strategically important industry as animal husbandry, which
is an important factor in providing the population with fullNfledged and highNcalorie food, jobs for rural residents,
profitability, and solving social problems in the village. Attention is focused on the existence of negative trends in the
development of animal husbandry, which are caused by insufficient food supply in highNquality meat and dairy products,
mass saturation of the domestic market with imported meat products and substitutes for dairy raw materials.
Characteristic changes in the number of farm animals and the volume of production of basic animal products, especially
milk, beef, and pork, were revealed. It is established that the obstacle to the reproduction of the production and economic
potential of livestock enterprises and the stable development of animal husbandry was the lack and lack of an effective
mechanism for attracting monetary resources from various sources for the full restoration, effective maintenance and
use of the genetic potential of animals, which led to the appearance of destructive processes in this previously profitable
industry. It is argued that the current difficult state in the development of animal husbandry in the country requires
effective state intervention to overcome destructive processes in its production and economic activities in order to stop
the destruction of the industry and increase the volume of competitive livestock products. At the same time, it is important
to develop a system of scientific support and justification for the further development of reformation and transformation
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processes, the optimal combination and prioritization of their common parameters, which will directly affect the
effectiveness of functional changes in animal husbandry. In order to achieve effective revival and intensive development
of the industry, it is proposed to ensure the openness of actions performed by state and executive authorities and to
increase the participation of citizens in solving a complex of problems accumulated in the livestock industry.

Ключові слова: тваринництво, відродження, підприємства, виробництво, тваринницька
продукція, державна політика.
Keywords: animal husbandry, revival, enterprises, production, livestock products, state policy.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Структурні трансформаційні зрушення в
економіці України загострили кризові явища в
аграрній сфері та зумовили суттєві зміни
внутрішніх і зовнішніх факторів діяльності
суб'єктів господарювання тваринницького
спрямування. Тваринництво на сучасному етапі
розвитку аграрного сектору, як одного із важ&
ливих сфер економіки України, визначає його
місце серед провідних країн&експортерів за
окремими видами тваринницької продукції.
Однак нині спостерігається складний стан у
розвитку тваринництва країни (викликаний за&
тяжними воєнними діями, пандемією та трива&
лою кризою), котрий потребує дієвого втручан&
ня держави для подолання деструктивних про&
цесів у виробничо&господарській діяльності з
метою призупинення руйнування галузі та на&
рощування обсягів конкурентоспроможної
тваринницької продукції. А тому без відрод&
ження і забезпечення стійкого розвитку тва&
ринництва практично важко уявити позитивні
зміни в рівні життя населення України. Нате&
пер ці питання є досить актуальними, оскільки
виникає необхідність здійснення відродження
раніше досягнутих виробничо&технологічних
позицій тваринництва, котра покликана ринко&
вими умовами та сучасними вимогами сільсько&
господарського виробництва суб'єктів госпо&
дарювання більшості регіонів України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науково&теоретичні і методологічні питан&
ня сучасного стану, підвищення ефективності
розвитку тваринництва та виробництва конку&
рентоспроможної продукції тваринництва на
підприємствах знайшли відображення в науко&
вих працях П.С. Березівського, І.Ф. Баланюка,
В.І. Бойка, В.П. Долинського, М.В. Зубця, І.В. Ко&
новалова, О.В. Крисального, В.В. Липчука,
М.Й. Маліка, В.Я. Месель&Веселяка, М.В.Місю&
ка, П.Р. Пуцентейла, П.Т. Саблука, І.В. Сви&
ноуса, І.Н. Топіхи, О.М. Шпичака, О.В. Шуб&
равської, І.Б. Яціва та інших.
Попри значимість висловлених теоретичних
положень, висновків і практичних рекомен&
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дацій у наукових розробках зазначених вчених
до цих пір недостатньо висвітлені питання виз&
начення напрямів підвищення економічної
ефективності виробництва конкурентоспро&
можної тваринницької продукції у господар&
ствах в умовах стабілізації складних ринкових
взаємовідносин. Успішне розв'язання вказаних
питань потребує розширення наукових дослі&
джень щодо забезпечення подальшого розвит&
ку галузі тваринництва.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження полягає у вивченні сучас&
ного стану і перспектив розвитку тваринницт&
ва, виробництва тваринницької продукції та
визначенні основних шляхів підвищення її
ефективності.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичною та методологічною основою
дослідження є наукові розробки провідних
вітчизняних вчених з питань розвитку тварин&
ництва, законодавчі та нормативні акти Украї&
ни, матеріали конференцій, періодичні видан&
ня. В процесі дослідження використано загаль&
нонаукові методи, зокрема порівняльного, еко&
номіко&статистичного і абстрактно&логічного
аналізу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Встановлено, що складна політична і еконо&
мічна ситуація та реформаційні зміни практич&
но в усіх сферах суспільної діяльності України
негативно відображаються на відродженні і
розвитку галузі тваринництва та підвищенні
рівня ефективності його основних підгалузей.
Водночас тваринництво є тією важливою галуз&
зю, котра забезпечує зміцнення економіки
країни, постачання різноманітних дієтичних,
вітамінізованих і висококалорійних (містять
30% калорій і 60% білку) продуктів харчування
для населення, сировини для консервної, м'яс&
ної, текстильної, маслосироварної, шкіряної
галузей промисловості, органічних добрив для
рослинництва та сприяє рівномірному викори&
станню засобів виробництва, трудових ре&
сурсів, постійному надходженню грошових
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коштів товаровиробникам тваринницької про&
дукції.
На жаль, в останні роки стратегічні можли&
вості тваринництва щорічно обмежуються. Ско&
ротилися обсяги виробництва тваринницької
продукції, збільшилися витрати на утримання
тварин, зросла собівартість одиниці продукції,
оскільки не перекривалася ціною її реалізації, а
тому підприємства постійно отримували збит&
ки. Натомість така ситуація спонукає до необх&
ідності подальшого теоретико&методологічно&
го дослідження існуючих проблем, обгрунтуван&
ня можливостей відродження і налагодження
ефективних виробничих процесів у тваринництві
та розробки заходів державної політики, де
знайшли би місце вагомі пропозиції по забезпе&
ченню його ефективного розвитку.
У кінцевому підсумку ефективне функціо&
нування галузі тваринництва повинно стати ру&
шійною силою розвитку інших основних галу&
зей сільського господарства та ряду суміжних
галузей (комбікормової промисловості, вироб&
ництва фермських машин і обладнання, модер&
нізації виробничих процесів, налагодження се&
лекційно&племінної роботи).
Встановлено, що трансформаційні зміни,
котрі відбулися у сільськогосподарському ви&
робництві внаслідок непродуманої аграрної
політики і недосконалої організації її здійснен&
ня [3], обумовлені тим, що на початку транс&
формаційного періоду чітко не були визначені
мета та завдання такого роду перетворень. У
результаті поведінка тваринницьких під&
приємств тривалий час направлялася в основ&
ному на виживання і очікування чергових змін
у сільськогосподарському виробництві. У ре&
зультаті "…на відміну від очікувань економіч&
ного піднесення та швидкого зростання ситуа&
ція змінилася на кризову" [2, с. 229].
Варто зазначити, що уже досить тривалий
період розвиток більшості підгалузей (молоч&
не скотарство, вівчарство, конярство, козівниц&
тво, звірівництво, кролівництво) тваринництва
мають обмежені можливості щодо максималь&
но повного використання наявного генетично&
го потенціалу. Означене віддзеркалює також
ряд не повністю вирішених до цих пір проблем,
що гальмують розвиток тваринництва:
— складність політичної ситуації та реалі&
зації державної політики в країні;
— недосконалість діючого законодавства
щодо відродження і розвитку племінного гене&
тичного потенціалу сільськогосподарських
тварин;
— відсутність пріоритетності державної
підтримки тваринницьких підприємств;
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— сировинне спрямування експорту тва&
ринницької продукції;
— недостатній рівень ефективного господа&
рювання;
— не урегульована цінова політика на про&
дукцію тваринництва;
— неналагодженість ринків збуту тварин&
ницької продукції;
— відсутність державних і комерційних
інвестицій у розвиток галузі тваринництва.
Визначене коло проблем призводить до
того, що Україна значно уступає провідним
державам Європи і світу за рівнем розвитку
тваринництва [12, с. 68], за винятком робо&
чої худоби, котра користуються попитом у
мусульманських країнах Азії, свинини і птиці,
що постачається у країни колишнього СНД
та інші країни. А тому украй важливим аспек&
том є надання державної допомоги виробни&
кам тваринницької продукції та необхідність
застосування комплексу законодавчих, ціно&
вих, фінансово&кредитних, бюджетно&дота&
ційних організаційно&економічних методів
впливу на стан розвитку галузі тваринницт&
ва.
Зазвичай аграрні трансформації, що здійс&
нюються спонтанно, не завжди досягають ба&
жаних і вмотивованих результатів, у більшості
випадків вони руйнують організаційну, матер&
іально&виробничу структуру тваринництва, не
спонукають до проведення модернізації його
галузей, не створюють можливості для відтво&
рення і розвитку виробничого потенціалу.
Більше того, запроваджені у свій час методи
штучного підтримування тваринництва (адмі&
ністративне забезпечення галузі виробничими
ресурсами, незбалансовані і малоефективні
дотації та різні доплати, адміністративне регу&
лювання цін на тваринницьку продукцію, необ&
грунтоване списання боргів і ін.) за низької про&
дуктивності генетичного потенціалу і праці та
підприємницької активності, не дали позитив&
них результатів.
У цьому контексті важливе значення має
розробка системи наукового забезпечення і
обгрунтування подальшого розвитку реформа&
ційних та трансформаційних процесів, опти&
мальне поєднання і визначення пріоритетності
їхніх спільних параметрів, що безпосередньо
впливатиме на ефективність функціональних
змін у тваринництві.
Натепер галузь тваринництва знаходиться
у вкрай складному становищі, оскільки спос&
терігається щорічне скорочення кількості по&
голів'я сільськогосподарських тварин у всіх ка&
тегоріях господарств України (табл. 1).
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Встановлено, що за досліджуваний період Таблиця 1. Кількість сільськогосподарських
спостерігається різке зменшення сільськогос& тварин в усіх категоріях господарств України,
тисяч голів
подарських тварин, а за 2015—2019 рр. ситуа&
ція у тваринництві України ще більше загост&
Велика
У т.ч.
Вівці
Роки
рогата
Свині
Птиця
рилася і залишалася надзвичайно складною,
корови
та кози
худоба
оскільки у господарствах усіх категорій про&
1990
24623,4 8378,2
19426,9 8418,7
246104,2
довжувало зменшуватися поголів'я худоби. 2000
9423,7
4958,3
7652,3
1875
123722,0
Зокрема за цей період поголів'я великої рога& 2001-2005
7931,7
4295,7
7682,7
1838,4
148281,4
5213,3
2933,3
7427,6
1717,4
181732,7
тої худоби скоротилося на 17,6% (корів — на 2006-2010
4248,0
2414,9
7460,4
1581,8
212488,6
17,5%), свиней — на 19,1%, овець і кіз — на 2011-2015
2015
3750,3
2166,6
7079,0
1325,3
203986,2
9,1%. За результатами прогнозування перед& 2016
3682,3
2108,9
6669,1
1314,8
201668,0
бачається незначний ріст поголів'я тварин в 2017
3530,8
2017,8
6109,9
1309,3
204830,9
3332,9
1919,4
6025,3
1268,6
211654,4
основному за рахунок дієвості програми від& 2018
2019
3092,0
1788,5
5727,4
1204,5
220485,8
родження і інтенсивного розвитку галузі тва& 2025 (прогноз) 3275,3 1823,4 5965,6 1232,2 228668,1
ринництва у середніх підприємствах і малих 2019 до 1990, % 12,6
21,3
29,5
14,3
89,6
2025 до 2019,% 105,9
102,0
104,2
102,3
103,7
господарствах сімейного типу.
Вважаємо, що основними причинами появи
Джерело: [7, с. 128; 8, с. 123; 10, с. 10].
негативних ситуацій у тваринництві, особли&
збільшення рівня її собівартості і трудо&
во у скотарстві, є:
— значне скорочення кількості великих і се& місткості;
— неналагодженість стабільної роботи
редніх тваринницьких підприємств із великою
концентрацією поголів'я високопродуктивних спеціалізованих підприємств по інтегруванню
тварин та високим рівнем технологічного за& виробництва, переробки і реалізації молочної
безпечення виробництва якісної тваринницької та м'ясної продукції.
За результатами дослідження завадою для
продукції;
— зниження рівня інвестиційної привабли& відтворення виробничо&економічного потен&
ціалу тваринницьких підприємств і стабільного
вості основних підгалузей тваринництва;
— труднощі отримання кредитів для рекон& розвитку тваринництва в Україні стала відсут&
струкції, будівництва тваринницьких ферм та ність та неналагодженість дієвого механізму
залучення із різних джерел грошових ресурсів
модернізації їхніх машин і обладнання;
— слабка кормова база та незбалансо& для повного відновлення, ефективного обслу&
ваність за поживністю кормових раціонів на говування і використання генетичного потен&
ціалу тварин, що спричинило появу руйнівних
більшості тваринницьких підприємств країни;
— низький рівень закупівельних цін на те& процесів у цій, раніше прибутковій галузі. У
лятину, яловичину і молоко, що безпосередньо результаті кількість поголів'я сільсько&
вплинуло на забезпечення стійкої прибутко& господарських тварин почало різко скорочува&
тися практично в усіх суб'єктах господарюван&
вості виробництва продукції;
— надання переваг, за відсутності дієвого ня (табл. 2).
механізму державного
регулювання, завезенню Таблиця 2. Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями
господарств, тисяч голів
за низькими цінами
2025 р.
імпортної тваринниць&
2025 р.
до
Види
тварин
2000
р.
2005
р.
2010
р.
2015
р.
2019
р.
кої продукції, що викли&
(прогноз) 2019 р.,
%
кало звуження обсягів
виробництва вітчизня& Велика рогата худоба 5037,3 2491,8 Підприємства
1526,4
1270,5
1049,5
1152,1
109,8
ної продукції на під& у т.ч. корови
1851,0
866,2
589,1
505,1
438,6
475,3
108,4
приємствах;
Свині
2414,4
2602,4
3625,2
3704,0
3300,1
3449,3
104,5
413,3
270,9
298,4
186,9
168,6
143,8
85,3
— зосередження об& Вівці та кози
249,8
98,1
41,6
21,2
12,4
13,7
110,5
сягів виробництва тва& Коні
Птиця
25352,9 66625,3 110561,3 112008,7 127773,2 135126,9
105,6
ринницької продукції у
Господарства населення
індивідуальних госпо& Велика рогата худоба 4386,4 4022,3 2968,0 2479,8 2042,5 2123,2
104,0
3107,3
2768,9
2042,1
1661,5
1349,9
1348,1
99,8
дарствах населення, що у т.ч. корови
Свині
5237,9
4450,4
4335,2
3375,0
2427,3
2516,3
103,7
обмежило можливість
Вівці та кози
1461,7
1358,6
1433,3
1138,4
1035,9
1088,4
105,1
застосування тут сучас& Коні
451,4
456,7
372,6
284,6
212,0
232,3
109,6
них індустріальних тех& Птиця
98369,1 95368,2 93278,5 91977,5 92712,6 93541,2
100,9
нологій та викликало
Джерело: [7, с. 128; 8, с. 129; 10, с. 10].
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жава повинна більше уваги
надавати встановленню оп&
тимальних і економічно об&
- виробничий напрям,
- державна політика та
- наявність сучасних
грунтованих закупівельних
державно-законодавче
тваринницьких ферм та їхнє
цін на тваринницьку продук&
регулювання,
забезпечення
- державна підтримка
цію (відмітили 33,6% опиту&
модернізованою технікою,
- кількість поголів’я тварин
модернізації і
ваних), модернізації вироб&
і птиці високої
інноваційного розвитку
ничих потужностей і про&
продуктивності,
тваринництва,
- стабільна кормова база,
цесів при утриманні, обслу&
- управління виробничо- забезпечення кадрами
говуванні та годівлі тварин
високої кваліфікації,
організаційними
(27,4%), державній підтримці
- впровадження нових форм
процесами та регулювання
організації і мотивації
(18,1%), розвитку виробничої
виробництва якісної
праці,
інфраструктури (12,4%) і
продукції
- інвестиційне забезпечення
соціальній сфері села (8,5%).
- фінансово-кредитна
процесу відродження
галузі,
Передбачається, що про&
система,
- наявність інноваційних
- податкова, цінова і митна цес відродження повинен
технологій виробництва
політика,
зберегти територіальні тра&
продукції,
- кон’юнктура
- створення належних умов
диції, запозичити кращий
праці на робочому місці,
внутрішнього і
вітчизняний досвід [5] та опи&
- стимулювання
зовнішнього ринків
ратися на інноваційно&ге&
виробництва якісної
продукції і праці
нетичний потенціал сільсько&
господарських тварин сіль&
Результати ефективного господарювання
ських територій регіонів
Рис. 1. Чинники впливу на відродження і ефективний розвиток країни. Водночас відроджен&
тваринництва
ня і розвиток конкурентосп&
Джерело: власна розробка.
роможного тваринництва в
За досліджуваний період більш різке ско& усіх сферах його діяльності пропонується
рочення овець і кіз та іншого поголів'я тварин здійснювати з широким використанням інозем&
спостерігається на підприємствах порівняно з ної практики і досвіду [4, с. 168; 11, с. 281],
господарствами населення, де до цих пір про& а також ураховувати при цьому вплив низки
блематично утримувати дійних корів. Доречно різного роду чинників (рис. 1).
Можна побачити, що найбільш впливовими
зазначити, що такі зміни спричинили складну
ситуацію, котра у кінцевому підсумку породи& чинниками є ті, що здатні забезпечити карди&
ла безліч проблем, що викликали зменшення (на нальні зрушення у відродженні галузі тварин&
72,6%) площі кормових культур, котрі викори& ництва і структурі виробництва тваринницької
стовувалися для випасання і повноцінної годів& продукції, оскільки супроводжуються іннова&
лі тварин з метою забезпечення високого рівня ційними процесами (сучасні технології, орга&
їхньої продуктивності і обсягів виробництва нічні тваринницькі продукти, забезпечення ква&
тваринницької продукції. За результатами про& ліфікованими кадрами, сучасними фермськими
ведених розрахунків вбачається, що поступо& машинами і обладнанням) та кінцевими резуль&
во буде зростати поголів'я різних груп тварин, татами (зниження виробничих витрат і собівар&
особливо коней у господарствах населення, тості продукції, покращення її якості, зростан&
оскільки процес самостійного господарюван& ня продуктивності праці і прибутковості вироб&
ня на розпайованих (придбаних при запровад& ництва).
Вважаємо, що за сьогоднішній стан справ у
женні ринку землі) земельних ресурсів потре&
бує мати в наявності індивідуальні засоби для тваринництві та подальший його розвиток по&
транспортування (з мінімальними затратами) винні відповідати не тільки працівники аграр&
ного сектору, але й усі гілки влади та відповідні
виробленої власної продукції.
Важливість цих проблем підтвердили ма& державні органи. У цьому випадку Міністер&
теріали проведеного (літньо&осінній період ство аграрної політики України спільно з
2019 р.) вибіркового опитування на підприєм& міністерствами і відомствами, органами вико&
ствах різних регіонів України, оскільки 68% навчої влади країни повинні забезпечити
респондентів висловили думку про необхід& здійснення заходів із стабілізації розвитку тва&
ність відродження галузі тваринництва з метою ринництва. Однак урядовці різних владних
створення додаткових робочих місць для пра& структур, монополізуючи владу, передусім пе&
цівників сільської місцевості. Відповідно дер& реслідують свої власні інтереси, оскільки
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Таблиця 3. Обсяги виробництва тваринницької продукції
відсутній належний контроль
в господарствах усіх категорій, тис. т
держави і суспільства за про&
2025 р.
цесом організації виробничих
2025 р.
Види продукції
2000 р. 2010 р. 2015 р. 2019 р.
до 2019 р.,
(прогноз)
процесів у тваринництві та ви&
%
робництвом конкурентоспро& М’ясо (у забійній масі): 1662,8 2059,0 2322,6 2492,4 2535,9
101,7
754,3
427,7
384,0
369,5
371,3
100,5
можної тваринницької про& яловичина і телятина
675,9
631,2
759,7
708,3
725,4
102,4
дукції, окремі види котрої ма& свинина
Баранина та козлятина
17,2
21,0
13,7
13,9
14,1
101,4
ють тенденцію до щорічного м’ясо птиці свійської
193,2
953,5
1143,7
1381,4
1405,1
101,7
скорочення (табл. 3).
кролятина
13,9
13,5
13,3
11,6
12,2
105,2
8,3
12,1
8,2
7,7
7,8
101,3
Можна побачити, що за& конина
усіх видів
12657,9
11248,5 10615,1 9663,2
9918,3
102,6
гальний обсяг м'ясної про& Молоко
Яйця від птиці усіх
8808,6
17052,3 16781,2 16677,5
17132,4
102,7
дукції незначно збільшиться в видів, млн шт
3400
4192
2270
1734
1805
104,1
основному за рахунок росту Вовна, т
*
Продукція
34316,4
137828,4
143815,9
142276,8
144637,5
101,7
виробництва свинини та кроля&
тваринництва
тини. У загальному обсязі м'яс& (у постійних цінах
ної продукції м'ясо птиці усіх 2016 р.), млн грн
Примітка: * — у порівняльних цінах 2005 р.
видів складало 55,4%, свини&
Джерело: [6, с. 44, 148; 8, с. 44, 148; 9, с. 6; 10, с. 16, 20].
на — 28,4, яловичина і теляти&
на — 14,8%. Якщо ж порівняти ці показники із сокого рівня розвитку тваринництва в країні
2000 роком, то можна спостерігати їхнє зменшен& необхідно сприяти широкому впровадженню
ня по яловичині і телятині, молоку, вовні, тобто державно&політичних рішень глибоко проду&
галузь тваринництва лише частково відновлюєть& маної, професійної, цілеспрямованої і науко&
ся. Водночас на підприємствах у 2019 р. частка во обгрунтованої державної політики. Водно&
виробленого м'яса усіх видів у загальному об& час сформована державна політика повинна
сязі усіх категорій господарств склала 68,1%, мо& сприяти такому рівню розвитку тваринництва,
лока — 28,2, яєць — 56,1%. Значна частка м'ясо& котрий стане результативним поштовхом для
молочної продукції виробляється господарства& інших галузей сільськогосподарського вироб&
ми населення, у котрих утримується у більшості ництва, що займаються виробництвом і пере&
випадків до п'яти голів худоби. Зокрема, питома робкою продукції тваринництва.
вага господарств населення у загальному вироб&
ництві молока за цей час складала 71,8%, м'яса
ВИСНОВКИ
— 31,9%. Зростання у послідуючі роки обсягів ви&
Результати дослідження показали, що роз&
робництва окремих видів тваринницької про& виток тваринництва в Україні характеризуєть&
дукції сприятиме збільшенню загальної вартості ся щорічним скороченням розмірів виробниц&
продукції тваринництва.
тва і поголів'я сільськогосподарських тварин,
Нині сучасний стан тваринництва і надалі плачевним фінансово&економічним станови&
продовжує залишатися під впливом негативних щем тваринницьких підприємств, зниженням
тенденцій (глобалізація, кризові явища, слаб& їхньої інвестиційної привабливості, постійним
ке фінансово&економічне становище, низька загостренням конкурентної боротьби, пору&
інвестиційна привабливість, відсутність належ& шенням виробничих відносин між виробника&
ної державної підтримки, нестабільність ми, переробниками тваринницької продукції та
вітчизняної економіки), котрі потребують тер& торгівельними структурами. Безперечно, зараз
мінового переосмислення і надання їм належ& держава зовсім мало допомоги надає такому
ної уваги державними органами влади.
напрямку аграрної діяльності, а тому наявність
Вважається, що складний стан функціону& належної і цілеспрямованої державної політи&
вання тваринництва, породжений тривалими ки країни не привела б до такого плачевного
кризовими процесами, диспаритетом цінових стану галузь тваринництва.
відносин, недосконалістю бюджетних, подат&
Зазначимо, що до цих пір має місце недо&
кових, фінансових, зовнішньоекономічних ме& сконалість нормативно&правової бази тварин&
ханізмів [1] спонукає до розробки і здійснення ництва, що є результатом слабкого рівня адап&
державними органами влади невідкладних і тації тваринників до ринкових відносин, при&
дієвих заходів, котрі спроможні подолати дес& ватної власності і бізнесової діяльності. У зв'яз&
труктивні процеси у виробничо&господарській ку з цим виникає необхідність передбачення у
діяльності та забезпечити збільшення обсягів нових законодавчих матеріалах положення,
якісної тваринницької продукції. Достеменно котрі би гарантували галузі тваринництва, що
для подальшого забезпечення досягнення ви& забезпечує населення дієтичними і високопо&
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живними продуктами харчування, а промис&
ловість — цінною сировиною, необхідний ком&
плекс взаємопов'язаних організаційно&госпо&
дарських, соціально&економічних, фінансових,
нормативно&правових і інших заходів.
Вважаємо, що одним із головних заходів у по&
дальшому довготривалому і ефективному функці&
онуванні тваринництва має бути відродження ви&
сокопродуктивного поголів'я худоби за рахунок
поліпшення його породного складу, системи ут&
римання і годівлі тварин, підвищення їхньої про&
дуктивності, зміцнення і урізноманітнення кор&
мової бази, нарощування потужностей тварин&
ницьких підприємств та забезпечення їх високок&
валіфікованими спеціалістами, здатними забезпе&
чити інноваційний шлях розвитку тваринництва.
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF LAND MANAGEMENT PROJECT DEVELOPMENT
REGARDING THE ESTABLISHMENT OF BORDERS OF ADMINISTRATIVETERRITORIAL
UNITS IN THE FIELD OF FISCAL REGULATION
Проведено аналіз стану розроблення проєктів землеустрою щодо зміни меж адміністративноNтериторіальних
одиниць. Розглянуто чинне земельне законодавство України, нормативноNправове забезпечення містобудівної діяльN
ності та їх взаємозв'язок як запорука стабільного соціальноNекономічного розвитку територій. Виявлено ряд неточN
ностей та недоліків при поєднанні землевпорядної та містобудівної документації. Встановсено структуру земельноN
го фонду міста Пирятин. Надано інформацію, як переводилися геодезичні координати в систему координат УСКN
2000. Зіставленно проектну межу міста з генеральним планом, де чітко видно, які ділянки будуть входити в проєкту
межу міста. Визначено структурний склад територій, за рахунок яких зібльшується площа адміністативноNтеритоN
ріальної одиниці. Обгрунтовано важливість проведення ефективного фіскального регулювання територій для ствоN
рення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов економічного зростання територіальноNадміністN
ративної одиниці.
An analysis of the state of development of land management projects to change the boundaries of administrativeN
territorial units. The current land legislation of Ukraine, normativeNlegal provision of townNplanning activity are
considered and their relationship, as a guarantee of stable socioNeconomic development of territories. A number of
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inaccuracies have been identified and shortcomings in the combination of land management and urban planning
documentation. The structure of the land fund of the city of Pyriatyn is established. Information is provided on how
geodetic coordinates were translated into the USKN2000 coordinate system. The project boundary of the city is compared
with the general plan, where it is clear which areas will be included in the project city limits. The structural composition
of the territories is determined, due to which the area of the administrativeNterritorial unit increases. The importance of
effective fiscal regulation of territories is substantiated to create a fullNfledged living environment and favorable conditions
for economic growth of the territorialNadministrative unit.
The lack of established networks of administrativeNterritorial entities leads to the transformation of their own powers
of executive authorities and local governments when adopting administrative documents on the use of land.
During the development process, a discrepancy was found between the area of the existing boundaries of the settlement
according to the explanatory note to the general plan, which amounted to 1188.1 hectares and calculated by coordinates
during the preNdesign works N1806.37.
To eliminate inaccuracies and shortcomings in the development of cityNforming documentation, there is a need to
include in the author's composition the development of the general plan of a certified land surveyor, which would
significantly improve the quality of work and ensure the unification of the results.
Thus, the boundaries of administrativeNterritorial units affect the possibility of establishing a regulatory and monetary
valuation of land, the formation of land tax, so hence the filling of local budgets. Because the land tax is paid to the
budget of the territorial community on which the land is located. And this is the future development of the infrastructure
of settlements, and many other pressing issues that are solved at the expense of the budget.

Ключові слова: адміністативноCтериторіальна одиниця, фіскальне регулювання, сільськоC
господарське землекористування, населений пункт, проєкт землеустрою, встановлення (зміни)
меж населеного пункту.
Key words: administrativeCterritorial unit, fiscal regulation, agricultural land use, settlement,
land management project, establishment (changes) of settlement boundaries.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах децентралізації та створення но&
вих адміністративно&територіальних утворень,
змін у фіскальній політиці, щодо місцевих
органів самоврядування, з новою силою набу&
ває актуальності питання встановлення меж
(зміни) адміністративно&територіальних оди&
ниць, зокрема населених пунктів. Встановлен&
ня (зміна меж населеного пункту обгрунто&
вується необхідністю вирішення актуальних
містобудівних питань, зокрема внесення існу&
ючих промислових потужностей та госпо&
дарських будівель і споруд, формування ре&
зервів житлових та виробничих територій, роз&
ташування комунальних об'єктів, рекреаційних
територій, резервування територій та середніх
виробництв з метою залучення інвестицій у ви&
робництво.
АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження питань теоретико&методичних
засад та практичних проблем, що стосуються
встановлення (зміни) меж адміністративно те&
риторіальних утворень були висвітлені у пра&
цях Й.М. Дороша, О.С. Дорош, О.В. Крас&
нолуцького, А.Г. Мартина, А.П. Павлюка,
Передплатний індекс 21847

A.M. Третяка, А.Д. Юрченка. У зв'язку прове&
денням реформ децентралізації в Україні (фор&
мування об'єднаних територіальних громад),
запровадженням територіального (просторо&
вого) планування проблематика встановлення
(зміни) меж адміністративно&територіальних
одиниць потребує нових наукових досліджень
та їх апробації у практичних напрацюваннях.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є проведення аналізу науко&
во&практичних аспектів розроблення проєктів
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
адміністративно&територіальних одиниць,
впливу фіскального регулювання на соціально&
економічний розвиток територій як передумо&
ви створення повноцінного життєвого середо&
вища.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Метою формування територій і встановлен&
ня меж адміністративно територіальних одиниць
є створення територіальних умов для само&
стійного вирішення органами місцевого само&
врядування усіх питань місцевого життя. Необ&
хідна умова цього процесу — врахування інте&
ресів населення, яке проживає на цій території.
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Внутрішні води Смуга відводу
Межі адміністративно&територіаль&
Відкриті землі
залізниці
2%
рослинного
них утворень не є постійними. Вони
2%
покриву
можуть змінюватися залежно від еко&
1%
номічних, географічних, демографіч&
Забудовані землі
них, екологічних та інших факторів.
Ліси та інші
32%
Нормативно&правовою базою для
лісовкриті площі
виконання для виконання робіт по
25%
проєкту землеустрою щодо встанов&
лення (зміни) меж адміністративно&
територіальних одиниць є:
— Конституція України;
— Земельний кодекс України;
Сільськогоспо— Закон України "Про земле&
дарські землі
устрій";
38%
— Закон України "Про Держав&
Рис. 1. Структура земельного фонду м. Пирятин,
ний земельний кадастр";
Полтавської області
— Закон України "Про місцеве са&
є) опис меж адміністративно&територіаль&
моврядування в Україні";
— Закон України "Про основи містобуду& них одиниць;
ж) матеріали погодження проєкту;
вання";
з) матеріали виносу меж адміністративно&
— Державні стандарти, норми і правила у
територіальних одиниць в натуру (на місце&
сфері землеустрою тощо.
У відповідності до Земельного кодексу Ук& вість) з каталогом координат їх поворотних
раїни (глава 29, ст. 173) [2, с. 65] межі району, точок [3, с. 10].
Межі адміністративно&територіальних оди&
села, селища, міста, району в місті встановлю&
ються і змінюються за проєктами землеустрою ниць встановлюються та змінюються за проєк&
щодо встановлення (зміни) меж адміністратив& тами землеустрою, які розробляються відпо&
відно до:
но&територіальних одиниць.
— техніко&економічного обгрунтування;
Межі адміністративно&територіальних оди&
— генеральної схеми планування території
ниць визначаються як по суші, так і по водних
України;
об'єктах.
— схем планування території областей, райо&
Проєкт землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж адміністративно&територіальних нів;
— генеральних планів населених пунктів.
одиниць включає:
Слід відмітити, що землевпорядна доку&
а) пояснювальну записку;
ментація, яка необхідна для розробки про&
б) завдання на виконання робіт;
в) рішення про розроблення проєкту земле& є кт у зе м леус тр о ю щ о до в ст а н ов ле нн я
устрою щодо встановлення або зміни меж ад& (зміни) меж адміністративно&територіаль&
ної одиниці є застарілою, і не відповідає
міністративно&територіальних одиниць;
г) посвідчені в установленому порядку копії чинному законодавству, нормам та стан&
генерального плану населеного пункту, рішень дартам.
Перелік документів, що включає даний
про його затвердження (у разі зміни меж насе&
проєкт землеустрою, регламентує Закон Ук&
леного пункту);
г) викопіювання із схеми землеустрою і тех& раїни "Про Землеустрій" (розділ IV ст. 46) [3,
ніко&економічного обгрунтування використан& с. 13]. Проєкти землеустрою щодо встанов&
ня та охорони земель адміністративно&терито& лення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробля&
ріальної одиниці (утворення), а у разі її відсут& ються за рішенням відповідної сільської, се&
ності — викопіювання із проєкту формування лищної, міської ради. Такий вид проєктної до&
кументації підлягає погодженню сільськими,
територій сільських, селищних рад;
д) викопіювання із кадастрових карт селищними, міськими, районними радами, рай&
(планів) з відображенням існуючих (за їх наяв& онними державними адміністраціями, за раху&
ності) та проєктних меж адміністративно&тери& нок території яких планується здійснити роз&
ширення її меж. У разі розширення меж насе&
торіальної одиниці;
е) експлікація земель в існуючих (за їх на& леного пункту за рахунок території, яка не
явності) та проєктних межах адміністративно& входить до складу відповідного району, або
якщо районна рада не утворена, проєкт погод&
територіальної одиниці;
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Відсутність встановлених
меж адміністративно&терито&
ріальних утворень призво&
дить до перевищення власних
повноважень органів вико&
навчої влади та місцевого са&
моврядування при прийнятті
розпорядчих документів що&
до використання земельних
ділянок.
За даними Держгеокадас&
тру станом на 01.01.2020 р. в
Україні налічується 28 299 на&
селених пунктів (без ураху&
вання АР Крим та тимчасово
окупованих територій До&
нецької та Луганської облас&
тей), з них встановлено межі
у 21 702 населених пунктах,
що становить 76,7 % від їх за&
гальної кількості [1].
Об'єктом дослідження
цієї статті є встановлення (змі&
на) меж м. Пирятин Пол&
тавської області. Підставою
для розробки проєкту земле&
устрою встановлення (зміна)
меж м. Пирятин є:
— клопотання Пирятинсь&
кої міської ради Пирятинсько&
го району Полтавської об&
ласті від 10.09.2020 року;
— технічне завдання на
виконання робіт;
— рішення Пирятинської
міської ради Пирятинського
району Полтавської області
"Про надання дозволу на роз&
роблення проєкту землеуст&
рою щодо встановлення меж
(зміни) населеного пункту м.
— проєктна межа населеного пункту.
Пирятин Полтавської області"
— межа Генерального плану.
№27&182 від 09.08.2020 року;
Рис. 2. Уточнена проєктна межа м. Пирятин, Пирятинського
— договір №179 від 03 квіт&
району, Полтавської області
ня 2020 р.
Потреба у розробленні
жується з Радою міністрів Автономної Рес& проєкту землеустрою щодо встановлення
публіки Крим, обласною державною адмініст& (зміни) меж м. Пирятин, Пирятинської місь&
кої ради Пирятинського району Полтавської
рацією [3, с. 13].
Рішення про встановлення (зміни) меж ад& області обумовлена вимогами норм Земельно&
міністративно&територіальних одиниць є одно& го кодексу України, Закону України "Про зем&
часно рішенням про затвердження проєктів леустрій", Закону України "Про Державний
землеустрою щодо їх встановлення (зміни). земельний кадастр", Інструкції про встановлен&
Проєкт землеустрою про встановлення меж ня (зміни) меж, затвердженої Наказом Держ&
складається в паперовій та електронній фор& комзему України від 18.05.2010 року № 376 та
інших нормативно&правових актів [4; 5].
мах.
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Згідно з проєктними рішення&
ми Генерального плану м. Пиря&
тин до меж населеного пункту
були внесенні території промис&
ловості, що мають визначальну
роль у формуванні та наповненні
місцевих бюджетів, що значно
покращить соціальну та економ&
ічну ситуацію в адміністративно&
територіальному утворенню та
матиме визначальну роль у по&
дальшому розвитку м. Пирятин
Полтавської області.
Проєктні рішення прийма&
лись відповідно до Генерального
плану м. Пирятин Полтавської
області розробленого ДП "НДПІ
МІСТОБУДУВАННЯ" у 2017 ро&
ці року та затверджений Рішен&
ням Пирятинської міської ради
Рис. 3. Схема територій, за рахунок яких збільшуються
"Про затвердження Генерально&
адміністративні межі м. Пирятин, Пирятинського району,
го плану розвитку міста Пирятин
Полтавської області
Полтавської області" №2 від 24 січ&
Джерело: [7].
ня 2018 року. Враховуючи умови
— При розробці проєкту землеустрою, на подальшого розвитку населеного пункту згідно
етапі проведення підготовчих робіт було ви& з містобудівною документацією попередня
площа населеного пункту міста Пирятин ста&
користано:
— Схеми перерозподілу земель між земле& новить 1806.37 га.
Під час проведення підготовчого етапу
користувачами і землеволодільцями (1993).
— Генеральний план м. Пирятин Полтавсь& щодо розробки проєкту землеустрою було вив&
кої області розроблений ДП "НДПІ містобуду& чено і проаналізовано правоустановчі докумен&
ти, планові матеріали, уточнені назви, місце&
вання" у 2017 році;
розташування всіх землекористувачів, земель
— Державна статистична звітність.
Пирятин — районний центр Пирятинсько& загального користування, земель громадсько&
го призначення, земель інших підприємств,
го району Полтавської області.
Місто Пирятин у системі адміністративно& організацій та установ [6, с. 72].
У ході вивчення вищезгаданих матеріалів,
територіального устрою виконує функції адмі&
ністративного центру Пирятинського району — формування і уточнення існуючих меж населе&
тут розташовані органи влади міста та району. ного пункту було виявлено, що ряд геометрич&
Це значний економічний центр Полтавської них неточностей межі сформованої містобу&
області, який має розвинуту промисловість, дівною документацією міста Пирятин.
Для внесення відомостей про встановлення
транспортну, фінансову і соціальну інфра&
(зміну) меж населеного пункту, провели робо&
структуру.
Територія міста в існуючих межах складає ти щодо встановлення цих меж в натурі (на
1188,1 га, чисельність населення на 2014 р. скла& місцевості). Для виконання зазначених робіт
необхідно проведено топографо&геодезичні
дає 15,968 тис. чоловік.
Таблиця 1. Цільве призначення земель, за рахунок яких збільшилася межа міста
Цільове призначення земель
Землі транспорту
Землі промисловості
Землі комерційного використання
Землі під господарськими будівлями та
дворами
Особисті селянські господарства
Для ведення товарного с/г виробництва
Землі запасу
Землі природо-охоронного призначення

20

Площа, га
23,2920
13,4240
0,9070
3,0920
110,2500
216,0000
247,6650
3,6400
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Землі транспорту;
23,2920
Землі природоохоронного
призначення; 3,6400

Землі промисловості;
13,4240

Землі комерційного
використання; 0,9070
Землі під
господарськими
будівлями та дворами;
3,0920

Особисті селянські
господарства; 110,2500

Землі запасу; 247,6650

Для ведення товарного
с/г виробництва;
216,0000

Рис. 4. Структура земель територій, що вносяться в адміністративні межі м. Пирятин,
Пирятинського району, Полтавської області

роботи. Вирахування координат меж населено&
го пункту проводяться в системі координат
"СК&63", з можливістю перерахування в систе&
му координат УСК&2000. За результатами про&
ведених робіт складається каталог координат
меж населеного пункту м. Пирятин.
У процесі розробки було виявлено неспівпаді&
ння площі існуючих меж населеного пункту за да&
ними пояснювальної записки до генерального пла&
ну, що становила 1188,1 га та обрахованої за коор&
динатами під час передпроєктних робіт &1806,37.
Згідно з відомостями Державного земель&
ного кадастру, за рахунок яких збільшилася
межа, міста — це землі сільськогосподарсько&
го призначення, тому саме фіскальне регулю&
вання сільськогосподарського землекористу&
вання відіграє вирішальну роль у наповненні
місцевого бюджету, а як і наслідок, економіч&
ному розвитку території.
Згідно зі ст. 46 Закону України "Про земле&
устрій", відомості про встановлення (зміну)
меж вносяться до Державного земельного ка&
дастру, водночас відомості про встановлені
(змінені) межі зазначаються у витязі з Держав&
ного земельного кадастру, який безоплатно ви&
дається відповідній сільській, селищній, міській,
районній, обласній раді [3].
Таким чином, для усунення неточностей та
недоліків при розроблені містоформуючих до&
кументацій, є потреба в обов'язковому вклю&
ченні до авторського складу розроблення Ге&
нерального плану сертифікованого інженера&
землевпорядника, що значно покращило б
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якість робіт і забезпечило б уніфікацію отри&
маних результатів.
Тому що межі адміністративно&терито&
ріальних одиниць впливають на можливість
встановлення нормативно&грошової оцінки зе&
мель, формування земельного податку, а отже
— наповнення місцевих бюджетів. Оскільки зе&
мельний податок сплачується у бюджет тери&
торіальної громади, на якій розташована зе&
мельна ділянка. А це і майбутній розвиток
інфраструктури населених пунктів, і безліч
інших актуальних проблем, які вирішуються за
бюджетний кошт.
Для невеликих населених пунктів потрібно
змінити сам підхід до розробки містобудівної
документації для майбутнього розвитку їх те&
риторії та перейти до планування більших те&
риторій як просторове (територіальне) плану&
вання. Такий вид робіт показав свою дієвість
та ефективність у країнах Заходу.
Аналізуючи приклад конкретного міста Пиря&
тин Полавтської області, виділимо головні пробле&
ми при розробленні проєктів, серед яких є:
1. Недостатнє інформаційне та картогра&
фічне забезпечення минулих років.
2. Відсутність стратегічного планування не&
великих населених пунктів.
3. Неврахування при розробці містобудівної
документації норм земельного законодавства та
інформації Державного земельного кадастру.
4. Погодження розширення територій за
рахунок інших адміністративно територіальних
одиниць.
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5. Відсутність чітко прописаного механізму
вирішення земельних спорів, механізму відшко&
дування територій різних інших адміністратив&
но територіальних одиниць.
6. Неточності та технічні помилки Держав&
ного земельного кадастру при розробленні
індексних кадастрових карт та проведення
інвентаризації земель.
Містобудівна документація на місцевому
рівні має розроблятися з урахуванням відо&
мостей Державного земельного кадастру на
актуалізованій картографічній основі у циф&
ровій формі в державній системі координат у
формі електронних документів, що містять ба&
зові і тематичні геопросторові дані.
Має бути налагоджений обмін інформацією
між містобудівним кадастром та Державним
земельним кадастром встановлюється Кабіне&
том Міністрів України.
Пропонуємо поєднати містобудівну доку&
ментацію, а саме: генеральний план із землевпо&
рядною (проєкту землеустрою щодо встанов&
лення (зміни) меж адміністративно&терито&
ріальних одиниць) в єдину систему просторо&
вого (територіального) планування.
Запропонований підхід стане ефективним
інструментом у розв'язанні проблем, пов'яза&
них із формуванням та встановленням меж
об'єднаних територіальних громад.
ВИСНОВКИ

Встановлення (зміна) меж адміністративно&
територіальної одиниць, має вирішальне значен&
ня у проведенні ефективної земельної політики.
Головними проблемами виконання таких проєктів
є відсутність або застарілість планово&картогра&
фічних матеріалів. На сьогодні такі проєкти зем&
леустрою мають стати інструментом усунення чис&
ленних суперечок між органами місцевого само&
врядування та органами влади з приводу рішень
щодо перерозподілу земельних ділянок.
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DIAGNOSTIC AND MANAGEMENT ASPECTS IN THE SYSTEM OF DEVELOPMENT
OF THE INVESTMENT AND INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Діяльність, розвиток, розширення стратегічних можливостей в сучасних динамічних умовах значною мірою заN
лежать від потенціалу підприємства. У практичній площині формування потенціалу суб'єктів господарювання хаN
рактеризується певною складністю, нестабільністю, оскільки транзитивність економіки, недостатність фінансових
ресурсів, відсутність належної підтримки бізнесNсуб'єктів з боку держави, недоліки в системі управління на макN
рорівні ускладнюють, мінімізують можливості та деструктивно впливають. Метою написання наукової статті є обгрунN
тування діагностичноNуправлінських аспектів у системі розвитку інвестиційноNінноваційного потенціалу підприємN
ства, конститутивний базис яких сформовано з урахуванням реалістичної оцінки результативних показників. ОбгрунN
товано, що інвестиційноNінноваційний потенціал є важливою складовою потенціалу підприємства та забезпечує в
практичному аспекті можливість розширеного відтворення, підвищення конкурентоспроможності, економічної безN
пеки бізнесNсуб'єктів.
У науковій праці проаналізовано індикатори, які характеризують ресурсне забезпечення, результати діяльності
суб'єктів агробізнесу України та масштаби інвестиційної діяльності. Автором ідентифіковано комплекс завдань, які
доцільно імплементувати на різних ієрархічних рівнях управління суб'єктами агробізнесу, що в практичній площині
сприятиме розвитку інвестиційноNінноваційного потенціалу та створить фундаментальний базис для зміцнення поN
тенціалу підприємства.
Доведено, що для комплексної оцінки фінансовоNгосподарської діяльності, ризиків інвестиційноNінноваційної
діяльності доцільно використовувати діагностику в якості інструментарію менеджменту, результати якої забезпеN
чать формування інформаційного масиву проблематичних напрямів діяльності підприємства. Для забезпечення реN
презентативності та об'єктивності результатів діагностики узагальнено перелік оціночних індикаторів.
Activities, development, expansion of strategic opportunities in the modern dynamic conditions largely depend on
the potential of the enterprise. The formation of the potential of economic entities is characterized by a certain complexity,
instability, since the transitivity of the economy, insufficient financial resources, lack of proper support for business
entities from the state, shortcomings in the management system at the macro level complicate, minimize opportunities
and have a destructive effect in practical terms. The purpose of writing a scientific article is to substantiate treatment
and management aspects in the system of development of investment and innovation potential of enterprises, the
constitutive basis of which is formed taking into account a realistic assessment of performance indicators. It has been
substantiated that investment and innovation potential is an important component of an enterprise's activity and provides,
in a practical aspect, the possibility of expanded reproduction, increasing competitiveness, and economic security of
business entities.
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The scientific work analyzes the indicators characterizing the resource provision, the results of the activities of
Ukrainian agribusiness entities and the scale of investment activities. The author identified a set of tasks that are advisable
to implement at various hierarchical levels of management of agribusiness entities, which in practical terms will contribute
to the development of investment and innovation potential and create a fundamental basis for strengthening the potential
of an enterprise.
It is proved that for a comprehensive assessment of financial and economic activities, risks of investment and
innovation activities, it is advisable to use diagnostics as a management tool, the results of which will provide the formation
of an information array of problem areas of the enterprise. To ensure the representativeness and objectivity of the
diagnostic results, a list of evaluation indicators has been generalized.

Ключові слова: потенціал, діагностика, управління, інвестиційноCінноваційний потенціC
ал, суб'єкти агробізнесу.
Key words: potential, diagnostics, management, investment and innovation potential, agribusiness
subjects.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

МЕТА СТАТТІ

Діяльність, розвиток, розширення страте&
гічних можливостей у сучасних динамічних
умовах значною мірою залежать від потенціа&
лу підприємства. У практичній площині форму&
вання потенціалу суб'єктів господарювання ха&
рактеризується певною складністю, нестабіль&
ністю, оскільки транзитивність економіки, не&
достатність фінансових ресурсів, відсутність
належної підтримки бізнес&суб'єктів з боку
держави, недоліки в системі управління на мак&
рорівні ускладнюють, мінімізують можливості
та деструктивно впливають. Проте визначаль&
ним детермінантом активізації темпів розвит&
ку потенціалу підприємства в умовах когнітив&
ної економіки є інновації та інвестиції. Отже,
питання управління інвестиційно&інноваційним
потенціалом набуває першорядного значення.

Метою статті є обгрунтування діагностич&
но&управлінських аспектів у системі розвитку
інвестиційно&інноваційного потенціалу під&
приємства, конститутивний базис яких сфор&
мовано з урахуванням реалістичної оцінки ре&
зультативних показників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам інвестиційно&інноваційного по&
тенціалу присвятили наукові праці такі вітчиз&
няні вчені: Геєць В.М., Дацій О.І., Волощук К.Б.,
Вишневська О.М., Гудзь О.Є., Лапін Є.В., Лу&
пенко Ю.О., Макаренко П.М., Красноруцький
О.О., Плаксієнко В.Я. та ін.
Роботи зазначених вчених сформували
фундаментальний базис у контексті економіч&
но&управлінських питань інвестиційно&іннова&
ційного потенціалу. Проте, нові виклики сучас&
ного динамічного середовища актуалізують
постійну необхідність дослідження даної про&
блематики, пов'язаної з обгрунтуванням та
ідентифікацією діагностично&управлінських
концептів щодо інноваційно&інвестиційного
потенціалу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інвестиційно&інноваційний потенціал є важли&
вою складовою потенціалу підприємства та забез&
печує в практичному аспекті можливість розши&
реного відтворення, підвищення конкурентоспро&
можності, економічної безпеки бізнес&суб'єктів.
Інвестиційно&інноваційний потенціал су&
б'єктів агробізнесу — складова економічного
потенціалу, реальна чи потенційна спромож&
ність суб'єкта господарювання використовува&
ти інновації у своїй виробничій та управлінській
системах через залучення інструментів інвес&
тиційного забезпечення для моделювання ком&
плексної концепції стратегічного управління
підприємством, що складається з окремих еле&
ментів, базується на певних принципах та ме&
тодах [5, с. 8]. Структура інвестиційно&іннова&
ційного потенціалу підприємства — це су&
купність взаємопов'язаних складових, а саме:
ринкова складова (відображає ступінь відпові&
дності внутрішніх можливостей розвитку
підприємства зовнішнім, які генеруються рин&
ковим середовищем); інтелектуальна складова
(визначає можливості генерації та сприйняття
ідей, задумів новацій і доведення їх до рівня
нових технологій, конструкцій, організаційних
та управлінських рішень); кадрова складова
(характеризує можливості застосування пер&
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Таблиця 1. Показники, які характеризують ресурсне забезпечення суб'єктів агробізнесу
України
Показники
Кількість найманих
працівників, тис. осіб
Вартість основних
засобів, млн грн
Площа
сільськогосподарських
угідь, тис. га
Продукція сільського
господарства, млн грн
Валова додана вартість,
млн грн

Роки
2014
596,0

2015
569,4

2016
583,4

2017
558,1

2018
545,7

2019
523,7

171392,0 210169,0 270467,0 341622,0 407146,0 *
41511,7

41507,9

41504,9

41489,3

41329,0

41310,9

251427,2 239467,3 254640,5 249157,0 269408,1 *
161145,0 239806,0 279701,0 303949,0 361173,0 358072,0

Примітка: * — дані відсутні у статистичному збірнику України.

Таблиця 2. Основні результативні показники діяльності суб'єктів агробізнесу України
Роки
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Чистий прибуток, млн грн 21413,4 101912,2 89816,3 68276,8 70461,8 90167,0
Рівень рентабельності
9,3
30,4
25,6
16,5
14,2
16,1
всієї діяльності, %
Рівень рентабельності
21,4
43,0
33,6
23,2
18,9
19,3
операційної діяльності, %
Показники

соналом підприємства нових технологій, реа&
лізації нових організаційних та управлінських
рішень, розробки та виготовлення нових то&
варів); технологічна складова (відображає
здатність оперативно перебудуватися, пере&
орієнтувати виробничі потужності та налаго&
дити економічно ефективне виробництво нових
продуктів, що відповідають запитам спожи&
вачів); інформаційна складова (відображає
інформаційну оснащеність підприємства, сту&
пінь повноти, точності та суперечливості ін&
формації, необхідної для прийняття ефектив&
них інноваційних рішень); інтерфейсна складо&
ва (характеризує можливість приведення у
відповідність і узгодження різноспрямованих
інтересів суб'єктів інноваційного процесу) [1].
Глобалізація, макроекономічна та політична
нестабільність, інфляційні процеси, обмежений
рівень державної підтримки, існування значної
кількості ризиків розвитку інвестиційно&інно&
ваційної діяльності, недостатній рівень фінан&
сового забезпечення здійснюють деструктив&
ний вплив на бізнес&середовище господарюю&
чих суб'єктів. Відтак забезпечення сталого роз&
витку є типовою проблемою бізнес&структур,
оскільки перед керівниками постійно постають
питання пошуку джерел фінансування діяль&
ності підприємства та резервів оновлення ма&
теріально&технічного забезпечення. Зростаю&
ча потреба у фінансових ресурсах актуалізує
розвиток інвестиційно&інноваційної діяльності,
але в умовах сьогодення помітною стає тенден&
ція зниження інвестиційно&інноваційної при&
вабливості економіки України [3, с. 20].
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У контексті дослідження діагностично&
управлінських аспектів в системі розвитку інве&
стиційно&інноваційного потенціалу підприєм&
ства ключовим моментом є аналіз індикаторів,
які характеризують ресурсне забезпечення, ре&
зультати діяльності суб'єктів агробізнесу Ук&
раїни та масштаби інвестиційної діяльності.
У таблиці 1 узагальнено оціночні показни&
ки, які характеризують ресурсне забезпечення
суб'єктів агробізнесу України.
На підставі даних таблиці 1, можна конста&
тувати, що за період 2014—2019 рр. кількість
найманих працівників в сільському госпо&
дарстві зменшилася на 72,3 тис. грн. Також у
2019 році у порівнянні з 2014 роком спостері&
гається зменшення площі сільськогосподарсь&
ких угідь на 200,8 тис. га. Вартість основних
засобів у динаміці має тенденцію до зростан&
ня. Доцільно відмітити суттєві коливання роз&
міру виробництва продукції сільського госпо&
дарства суб'єктів агробізнесу України. Валова
додана вартість за період 2014—2019 рр.
збільшилася на 196927 млн грн.
Динаміка основних результативних показ&
ників діяльності суб'єктів агробізнесу України
наведена в таблиці 2.
Протягом останніх років чистий прибуток
має тенденцію до збільшення (на 68753,6 млн
грн в 2019 році у порівнянні з 2014 роком). До&
цільно зазначити, що за період дослідження рі&
вень рентабельності діяльності суб'єктів агро&
бізнесу збільшився на 6,8 в.п., але рівень рен&
табельності операційної діяльності зменшився
на 2,1 в.п.
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Рис. 1. Динаміка капітальних та прямих інвестицій
в аграрній сфері економіки України

Відповідно до даних рисунку 1 обсяги капі&
тальних інвестицій в аграрному секторі Украї&
ни за період з 2014 р. по 2018 р. мають тенденції
до зростання (на 47308 млн грн), але у 2019 р.
даний показник склав 59130 млн грн, що на
6974 млн грн менше у порівнянні з 2018 р. Від&
носно прямих інвестицій, то упродовж останніх
років помітними є темпи зменшення розміру.
Така ситуація свідчить про зниження рівня
інвестиційної діяльності в аграрній сфері.
Багатогранність проблеми актуалізує не&
обхідність ідентифікації комплексу завдань на
різних ієрархічних рівнях управління суб'єкта&
ми агробізнесу, розробки механізмів, імпле&
ментація яких в практичній площині сприяти&
ме розвитку інвестиційно&інноваційного потен&
ціалу, що у свою чергу створить фундаменталь&
ний базис для зміцнення потенціалу підпри&
ємства.
У науковому соціумі існує значна кількість
стратегічних заходів, які доцільно впровадити
у практичному аспекті для управління розвит&
ком інвестиційно&інноваційним потенціалом.
Лупенко Ю.О. чітко ідентифікує пріори&
тетні напрями інноваційної діяльності в аграр&
ній сфері України, які доцільно імплементува&
ти на різних рівнях управління, а саме: на за&
гальнодержавному (реалізацію загальнодер&
жавної політики щодо побудови інноваційної
моделі розвитку агропромислового комплексу;
формування ринку нових продуктів і високих
технологій; організацію інтегрованого вироб&
ництва, спроможного конкурувати з високоін&
телектуально оснащеними транснаціональними
компаніями; формування високого рівня
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людського капіталу, що зумовлено дією зако&
ну збереження суспільства та активізує резер&
ви особистості, формує вищий рівень продук&
тивної діяльності людини, творчості, прогресу
суспільства; формування інтелектуального по&
тенціалу як сукупності високоосвічених про&
фесійних кадрів у всіх сферах агропромисло&
вого виробництва, спроможних розробляти
інновації, зберігаючи науковий потенціал, та
реалізувати інноваційний продукт безпосеред&
ньо на виробництві); галузевому (створення й
запровадження у виробництво нових видів про&
дукції); регіональному (запровадження регіо&
нальних механізмів стимулювання інноваційної
діяльності; поєднання освіти, науки й вироб&
ництва з метою впровадження новітніх розро&
бок) [2, c. 7—8].
Колектив авторів Шебанін В.С., Кормишкін
Ю.А. вважають, що завдання інноваційної діяль&
ності в умовах цифрової трансформації еконо&
міки полягає у формалізованому описі та по&
данні у вигляді логічних схем бізнес&процесів,
ідей та їх інтегрування у виробничу систему, для
чого необхідний якісний науково&методичний
інструментарій управління інноваційною діяль&
ністю. Активізація інноваційної діяльності
підприємницьких структур проявляється у ціло&
му ряді сучасних форм її організації (розвитку
ринку програмного забезпечення корпоратив&
ного рівня, ІТ&інновацій та ІТ&послуг; інвесту&
ванні стартапів; розвитку біржових механізмів
залучення інвестицій в інноваційні процеси).
Тому для розв'язання окреслених проблем не&
обхідне налагодження функціонування відпов&
ідного ринку інновацій та інвестицій, що
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здійснюватиме відбір організацій, які можуть
стати потенційними емітентами акцій та об&
лігацій, та з цією метою реалізовуватиме кон&
сультативну підтримку з підбору інвестиційних
банків, проведення цільових заходів з підготов&
ки аналітиків та інвесторів щодо участі у проек&
тах, ранжування відібраних організацій відпо&
відно до встановлених критеріїв і відбір для
участі в проєктах [6, c. 19—20; 23].
Цифровізація економіки створює фунда&
ментальне підгрунтя для використання цифро&
вих технологій, мереж для проведення дослід&
жень і поширення наукової інформації та
знань. На державному та регіональному рівнях
для розвитку ринку інновацій доцільно створю&
вати "маркетплейси" для цифрових технологій
та розробок на їх основі; розробити та впрова&
дити національні дорожні карти для розвитку
цифрових і технологічних інфраструктур для
досліджень та інновацій; здійснювати держав&
ну підтримку участі кращих українських до&
слідницьких центрів і вчених у національних,
європейських цифрових інфраструктурах; за&
безпечити створення системи кредитних і по&
даткових пільг для розвитку інноваційної
діяльності; застосування в Україні фінансово&
організаційних механізмів підтримки трансфе&
ру результатів наукових досліджень [4].
Для підвищення інвестиційно&інноваційної
активності в стратегічній перспективі доціль&
но вдосконалити правову платформу регулю&
вання інвестиційної діяльності; створити
інформаційний простір з використанням циф&
рових технологій; впровадити чіткий механізм
та систему моніторингу інвестиційно&іннова&
ційної діяльності на державному рівні; про&
аналізувати систему управління інвестиційно&
інноваційною діяльністю у зарубіжних країнах та
ідентифікувати пріоритетні заходи, які доцільно
імплементувати в агробізнес України та ін.
Домінантний вплив на розвиток інвестицій&
но&інноваційного потенціалу здійснює кадро&
ва складова. Відповідно до даних Державної
служби статистики України кількість праців&
ників, задіяних до виконання науково&дослід&
них робіт у сільському господарстві за період
з 2013—2019 рр. має тенденцію до скорочення.
Так, у 2019 році кількість працівників, задіяних
до виконання науково&дослідних робіт у
сільському господарстві склала 6508 осіб, що
на 1805 осіб менше у порівнянні з 2013 р. Відпо&
відно, актуалізується питання розвитку науко&
вого потенціалу на всіх рівнях — державному,
галузевому, регіональному та на рівні підприє&
мства; запровадження співпраці між суб'єкта&
ми агробізнесу та закладами вищої освіти, на&
Передплатний індекс 21847

уковими установами; вдосконалення кадрово&
го забезпечення підприємства; підвищення мо&
тивації та розвиток потенціалу працівників
суб'єкта господарювання та ін.
Трансформаційні процеси, інформатизація
економіки, існування різних деформацій та ри&
зиків вносять суттєві корективи в управлінсь&
ку діяльність підприємства. Ці факти створю&
ють підгрунті для застосування дієвих інстру&
ментів управління, наприклад, фасилітації.
Фасилітація — це новий прагматичний підхід у
управління, який дозволяє генерувати інно&
ваційні стратегічні ідеї, практична імплемента&
ція яких створить фундаментальне підгрунтя
для розвитку інвестиційно&інноваційного по&
тенціалу.
Крім того, для комплексної оцінки фінан&
сово&господарської діяльності, ризиків інвес&
тиційно&інноваційної діяльності доцільно вико&
ристовувати діагностику в якості інструмента&
рію менеджменту, результати якої забезпечать
формування інформаційного масиву проблема&
тичних напрямів діяльності підприємства та
ідентифікацію пріоритетних управлінських за&
ходів для підвищення інвестиційно&інновацій&
ної привабливості.
Для забезпечення репрезентативності та
об'єктивності результатів діагностики необ&
хідно використовувати такий перелік оціноч&
них індикаторів: показники майнового стану
(частка основних засобів в активах; знос основ&
них засобів; коефіцієнт оновлення основних за&
собів; коефіцієнт вибуття основних засобів та
ін.); виробничі показники (фондовіддача; фон&
домісткість; фондозабезпеченість; фондо&
озброєність; обсяг виробництва валової про&
дукції; обсяг товарної продукції та ін.); со&
ціальні показники (середній рівень розміру за&
робітної плати; продуктивність праці; відпра&
цьовано одним працівником днів у середньому
по підприємству; коефіцієнт використання
річного фонду робочого часу; рівень заборго&
ваності по заробітній платі працівникам
підприємства; співвідношення заробітної пла&
ти працівників підприємства та заробітної пла&
ти працівників інших галузей економічної
діяльності та ін.); екологічні показники (показ&
ники, що характеризують капітальні інвестиції,
спрямовані на охорону навколишнього природ&
ного середовища; показники, що характеризу&
ють рівень антропогенного навантаження; по&
казники, що характеризують рівень розора&
ності земель; показники, що характеризують
рівень органічного виробництва та ін.) показ&
ники ліквідності (коефіцієнт покриття; кое&
фіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт абсо&
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лютної ліквідності; чистий оборотний капітал
та ін.); показники платоспроможності (ко&
ефіцієнт автономії; коефіцієнт фінансування;
коефіцієнт забезпеченості власними оборотни&
ми коштами; коефіцієнт маневреності власно&
го капіталу та ін.); показники ділової актив&
ності (коефіцієнт оборотності активів; ко&
ефіцієнт оборотності матеріальних запасів;
коефіцієнт оборотності власного капіталу; кое&
фіцієнт оборотності дебіторської заборгова&
ності; коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості; термін погашення дебіторської
заборгованості; термін погашення кредиторсь&
кої заборгованості та ін.); показники рента&
бельності (рентабельність діяльності підприє&
мства; рентабельність власного капіталу; кое&
фіцієнт рентабельності активів та ін.); показни&
ки іміджу підприємства (репутація підприєм&
ства; конкурентна мобільність; наявність па&
тентів та брендів; наявність нематеріальних ак&
тивів і гудвілу та ін.); коефіцієнти оцінки інно&
ваційної привабливості (коефіцієнт забезпече&
ності інтелектуальною власністю; коефіцієнт
освоєння нової техніки; коефіцієнт впровад&
ження нової продукції; коефіцієнт інновацій&
ного зростання; питома вага використання про&
гресивних видів сировини; питома вага прогре&
сивних технологічних процесів в технології).
ВИСНОВКИ

У сучасних трансформаційних економічних
умовах для кожного бізнес&суб'єкта особливої
актуальності набуває питання активізації роз&
витку інвестиційно&інноваційного потенціалу.
Відповідно, очевидною стає необхідність вдос&
коналення політики державного регулювання
інвестиційно&інноваційної діяльності, форму&
вання та реалізація механізмів, інструментів
управління, які сприятимуть позитивному роз&
витку інвестиційно&інноваційного потенціалу
суб'єкта господарювання, запровадження
дієвої структури управління підприємством.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ
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I. Kravchuk,
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FORMATION OF THE SYSTEM OF ECOLOGICAL MANAGEMENT OF FORESTRY ENTERPRISES
У статті наведено результати оглядового аналізу екологічних умов, організаційних аспектів формування систеN
ми екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств. Проведено аналіз основних причин втрат лісового
покриву в Україні, до яких віднесено: незаконні рубки, пожежі, несприятливі погодні умови, підвищення інтенсивN
ності розмноження шкідників та хвороб. Визначено причини важливості впровадження систем екологічного менедN
жменту у діяльність лісогосподарських підприємств. Зокрема, встановлено, що ключовим аспектом запровадження
системи екологічного менеджменту на лісогосподарських підприємствах є прийняття екологоNорієнтованих управN
лінських рішень з метою мінімізації негативного впливу на довкілля. Запропоновано модель системи екологічного
менеджменту лісогосподарських підприємств, в основу якої покладено: місію, принципи, цілі, інструменти, функції,
організаційну структуру, комунікації екологічного менеджменту, які адаптовані відповідно до специфіки лісогосN
подарського виробництва.
The article presents the results of the analysis of environmental conditions and organizational aspects of the formation
of the environmental management system of forestry enterprises. The analysis of the main causes of forest cover losses in
Ukraine is carried out. Such reasons include illegal logging, fires, adverse weather conditions, increased intensity of
reproduction of pests and diseases. These problems provoke difficulties in the process of making compromise management
decisions. When making decisions, it is necessary to ensure the minimization of human impact, while maintaining the
quality of forest plantations. The reasons for the importance of implementing environmental management systems in the
activities of forestry enterprises are identified. It is established that a key aspect of the introduction of an environmental
management system in forestry enterprises is the adoption of environmentallyNoriented management decisions to minimize
the negative impact on the environment. The components of environmental management (functions, tools, principles,
methods, etc.) in all aspects of forestry enterprises are taken into account. Environmental management will ensure the
elimination of the causes of depletion of forest ecosystems and the conservation of biodiversity with an emphasis on
natural afforestation. It is taken into account that the forest users are the state, private enterprises, and the population.
When implementing an environmental management system, a special place is given to information support. It consists of
the availability of upNtoNdate and reliable information on the forestry management process. Communication with
stakeholders and raising the environmental awareness of forestry workers and the public are also important. Such
communication activities are carried out to form an understanding of the need to preserve forest ecosystems. The model
of the system of ecological management of forestry enterprises is offered, which is based on mission, principles, purposes,
tools, functions, organizational structure, communications of ecological management. The model of the environmental
management system is adapted under the specifics of forestry production.

Ключові слова: екологічний менеджмент, лісове господарство, система, екологічні проблеC
ми, лісогосподарювання.
Key words: ecological management, forestry, system, ecological problems, forestCrelated activities.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Зростання антропогенного навантаження
на довкілля спричиняє привернення уваги су&
Передплатний індекс 21847

спільства до забезпечення рівня захищеності
його інтересів у сфері екології. Стан лісових
екосистем є одним із індикаторів як безпеки
держави, так і якості життя суспільства. Якість
лісових ресурсів є визначальним аспектом
діяльності підприємств лісопромислового ком&
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плексу України. Науковці стверджують, що
причиною зниження якості лісів є ігнорування
триєдиного підходу (рівноцінне врахування
екологічної, економічної та соціальної складо&
вих) до ведення лісогосподарського виробниц&
тва [6; 3; 9]. Екологічний менеджмент як інтег&
рована система взаємопов'язаних елементів
призначений для управлінського забезпечення
рівнозначного поєднання екологічної, еконо&
мічної та соціальної складових розвитку й фун&
кціонування лісогосподарських підприємств,
забезпечення сумісності та інтеграції їх у
діяльність решти підприємств лісопромислово&
го комплексу. Відтак питання формування по&
вноцінної системи екологічного менеджменту
на господарюючих суб'єктах лісової галузі
країни вважаються такими, що потребують ви&
рішення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Концептуальне забезпечення екологічного
менеджменту є ключовою проблемою дослід&
ження вітчизняних та зарубіжних науковців.
Ключові аспекти розвитку суспільства з точки
зору екологічної збалансованості домінують у
теоріях сталого розвитку та екологічного де&
термінізму. Розкриттю теоретичних і практич&
них засад екологічного менеджменту присвя&
чені праці У. Баумола, Т. Галушкіної, В. Го&
ляна, В. Кожушка, І. Синякевича, Дж. Фарлея,
Л. Хаба, М. Хвесика та ін. Розгляду екологіч&
них аспектів лісокористування присвячені дос&
лідження Н. Зіновчук, Л. Корчинської, І. Ли&
цура, Є. Мішеніна, А. Ращенко, Є. Ходаківсь&
кого, які доводили необхідність екологізації
галузі з використанням інноваційних ме&
ханізмів. Водночас у сучасному форматі кон&
цептуального забезпечення екологічного ме&
неджменту недостатньо обгрунтовано ме&
ханізм його запровадження на підприємствах
лісопромислового комплексу.
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування теоретич&
них засад та практичних рекомендацій щодо
формування системи екологічного менедж&
менту лісогосподарських підприємств. До ос&
новних завдань віднесено: 1) провести аналі&
тичну оцінку екологічних проблем у сектору
лісового господарства України; 2) обгрунту&
вати необхідність впровадження екологічно&
го менеджменту у діяльність лісогосподарсь&
ких підприємству; 3) розробити модель систе&
ми екологічного менеджменту лісогоспо&
дарських підприємств.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Дефініційний апарат обгрунтування понят&
тя "екологічний менеджмент" є досить різно&
манітним. Більшість дослідників його розгля&
дають як цілеспрямовану ініціативну діяльність
суб'єктів господарювання, спрямовану на
мінімізацію негативного антропогенного впли&
ву на довкілля [4; 7; 1; 8]. Аспекти управління
екологізацією діяльності як базису сталого
лісокористування розглядаються через призму
екологізації управлінської структури, управ&
лінських рішень та управлінських дій [6; 3; 2].
Пріоритет імплементації систем екологіч&
ного менеджменту у практику господарюван&
ня підприємств лісопромислового комплексу
обгрунтовано можливістю формування ціліс&
ної системи управлінських дій, що застосову&
ються на регулярній основі та здатні забезпе&
чити сталий розвиток самих підприємств та га&
лузі в цілому. Однак є певні розбіжності між
теоретичним обгрунтуванням доцільності
впровадження екологічного менеджменту та
практикою проектування систем екологічного
управління. Розбіжності викликані, передусім,
потребою пошуку компромісів між екологічни&
ми, фінансово&економічними, соціальними,
політичними та іншими чинниками, властиви&
ми середовищу функціонування підприємств
лісопромислового комплексу.
Серед значного переліку екологічних про&
блем у лісовому господарстві України особли&
во загрозливою стала втрата лісового покри&
ву. І така тенденція спостерігається, незважа&
ючи на факт недостатньої залісненості тери&
торії країни, показник оцінки якої дорівнюють
15,9%. Навіть ті незначні позитивні зміни у ди&
наміці площ відтворення лісів, що відмічають&
ся у профільних статистичних звітах 2015—
2019 рр. не є ілюстрацією кардинального покра&
щення ситуації із відновленням лісового покри&
ву країни (рис. 1).
У контексті імплементації системи еколо&
гічного менеджменту у діяльність лісогосподарсь&
ких підприємств, названа екологічна проблема
викликає ускладнення, подекуди неможливість
прийняття компромісних рішень, що враховували
б екологічні вимоги у збереженні та збільшенні
лісового покриву та економічні потреби у провад&
женні розширеної господарської діяльності.
Дослідженнями встановлено, що однією з
головних причин втрати лісового покриву в
країні є, так звані, незаконні рубки. Державним
агентством лісових ресурсів України щороку
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оприлюднюються дані кількості 90
зафіксованих випадків неза& 80
конних рубок, кількість яких
0,0337x
y = 30,72e
досягає 10 тис. випадків. У 70
2
R = 0,7655
якості політико&правових ін& 60
струментів подолання названої
проблеми застосовують поси& 50
лення відповідальності за запо& 40
діяння шкоди, маркування де&
30
ревини, підвищення рівня охо&
рони лісів тощо. Тенденція 20
збільшення випадків незакон& 10
них рубок, наряду із посилен&
ням відповідальності, викликає 0
значний резонанс серед еколо&
гічних активістів та про&актив&
них громадян країни. Така си& Рис. 1. Динаміка площ відтворення лісів в Україні за період
1990—2017 рр., тис. га
туація може бути також спри&
Примітка: Дані у 2014—2017 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої
чинена викривленням даних та
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупо&
нерозумінням проблематики території
ваних територій у Донецькій та Луганській областях.
загалом. Слід зауважити, що у
На графіку наведено експонентний тренд. Величина достовірності апроксимації до&
контексті цього дослідження, рівнює R2=0,76, що означає, що наведений тренд є достовірним.
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України.
обмеження доступу населення
Причинами масової втрати лісових на&
до коректної та достовірної інформації щодо
процедур ведення лісогосподарської діяль& саджень, що спостерігаються в останні
ності та посилений контроль за вирубками лісів роки, є пожежі, несприятливі погодні умо&
та внесенням хімічних засобів захисту рослин ви, шкідники та хвороби. Динамічні ряди
з боку лісогосподарських підприємств створює статистичних даних загибелі лісових насад&
додаткове напруження у соціальній сфері. Оз& жень, оприлюднені Державним агентством
начена проблема незаконних рубок посилює лісових ресурсів України наведені на ри&
деградаційні процеси у лісових екосистемах.
сунку 2.
Домінуючими чинниками,
30000
що провокують втрату дере&
востанів, є несприятливі погодні
25000
умови. Проте слід зауважити,
що за останні роки (2017—2018
20000
рр.) площі пожеж значно змен&
15000
шились. Натомість суттєво
збільшились інтенсивність роз&
10000
множення шкідливих комах,
що, у свою чергу, провокують
5000
спалахи хвороб. Останні дослі&
дження доводять, що поширен&
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ня шкідників провокується
від пошкоджень шкідливими 1295 1505 1376 1492 1181 1183 2332 5439 8762
підвищенням температури дов&
комахами
кілля [9]. На підприємствах
5632 6428 6463 6585 6638 7258 5921 2334 2464
від хвороб лісу
лісопромислового комплексу з
10113 6604 8469 7349 5991 8350 8042 3065 2605
від впливу несприятливих
метою збереження та захисту
погодних умов
3127 909 2915 285 2290 8564 1591 8763 1085
від лісових пожеж
лісових насаджень використо&
697
968
964
717 1542 2413 1519 510
0
від інших причин
вуються хімічні та біологічні
методи боротьби із шкідниками
Рис. 2. Динаміка та причини загибелі лісових насаджень
та хворобами, що формує чер&
в Україні за період 2010—2018 рр., га
гове протиріччя, а саме: еко&
Примітка. Дані у 2014—2017 рр наведено без урахування тимчасово окупованої те& логічні наслідки застосування
риторії Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупова&
хімічних речовин у природних
них територій у Донецькій та Луганській областях.
екосистемах.
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України.
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Рис. 3. Модель системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств
Джерело: адаптовано автором на основі [8; 5].

У контексті вирішення протиріч між еко&
логічним, економічними та соціальними ас&
пектами діяльності підприємств дослідники
визначають формування парадигми сталості
їх подальшого розвитку. Ключовим кри&
терієм є можливість задоволення потреб май&
бутніх поколінь з урахуванням якості довкі&
лля та доступності ресурсів [1; 7; 8]. Означені
тези щодо раціоналізації використання ре&
сурсів корелюють із вимогами екологічного
менеджменту та особливо актуальні для
підприємств у сфері лісового господарства
щодо необхідності екологічної збалансова&
ності діяльності.
Ключовим аспектом запровадження систе&
ми екологічного менеджменту на лісогоспо&
дарських підприємствах є прийняття еколого&
орієнтованих управлінських рішень з метою
мінімізації негативного впливу на довкілля.
Фаховість та рівень підготовки працівників
служби екологічного менеджменту є визна&
чальним фактором якості прийнятих рішень та
успішності реалізації поставлених завдань. З
огляду на вищенаведене, слід конкретизувати
складові екологічного менеджменту лісогос&
подарських підприємств для розуміння пер&
шочерговості практичної реалізації завдань та
сформувати модель системи екологічного ме&
неджменту лісогосподарських підприємств
(рис. 3).
З метою удосконалення концептуального
забезпечення процесів формування систем еко&
логічного менеджменту підприємств лісопро&
мислового комплексу пропонується:
— враховувати складові екологічного ме&
неджменту (функції, інструменти, принципи,
методи тощо) у всіх аспектах діяльності лісо&
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господарських підприємств, що забезпечує
усунення причин виснаження лісових екосис&
тем та збереження біорізноманіття з акцентом
на природному лісорозведенні. Особливу ува&
гу при цьому слід зосереджувати на прийнятті
еколого&орієнтованих рішень у процесі веден&
ня лісогосподарської діяльності.
— враховуючи, що лісокористувачами є не
лише держава та суб'єкти господарювання, а й
населення, у контексті запровадження систе&
ми екологічного менеджменту окреме місце ви&
діляється інформаційному забезпеченню (до&
ступності до актуальної та достовірної інфор&
мації щодо процесу ведення лісогосподарської
діяльності), комунікацій із зацікавленими сто&
ронами, та підвищенню екологічної свідомості
працівників лісогосподарських підприємств та
населення з метою розуміння необхідності збе&
реження лісових екосистем.
ВИСНОВКИ

1. Для сектору лісового господарства Ук&
раїни характерним є втрата лісового покриву.
Серед основних причин виокремлено незаконні
рубки, пожежі, несприятливі погодні умови,
підвищення інтенсивності розмноження шкід&
ників та хвороб. Наведені проблеми провоку&
ють складності у процесі прийняття компромі&
сних управлінських рішень (мінімізація антро&
погенного навантаження за умови збережен&
ня якості лісових насаджень).
2. Управління функціонуванням підприємств
лісопромислового комплексу слід здійснювати
на засадах екологічного менеджменту, пріори&
тетом якого є можливість формування синер&
гетичної системи (економічної, соціальної, еко&
логічної) лісових територій. Ключові складові
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екологічного менеджменту (прийняття еколо&
гічних рішень, контроль, комунікація) регла&
ментують можливість вирішення означених
проблем на локальному рівні.
3. З метою концептуального забезпечен&
ня процесів формування систем екологічно&
го менеджменту лісогосподарських під&
приємств запропоновано їх модель системи
екологічного менеджменту лісогосподарсь&
ких підприємств, в основу якої покладено:
місію, принципи, цілі, інструменти, функції,
організаційну структуру, комунікації еколо&
гічного менеджменту, які адаптовані відпо&
відно до специфіки лісогосподарського ви&
робництва.
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IMPROVING TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING OF VALUE ADDED TAX
TO IMPROVE TAX PLANNING

Сучасна система оподаткування податком на додану вартість підприємств передбачає розробку додаткових упN
равлінських документів, які допомагають бухгалтеру розрахувати суму ПДВ до сплати у бюджет або відшкодування
з бюджету. Проблеми в бухгалтерському обліку податку на додану вартість виникають через неправильне відобраN
ження "першої події" перерахованої попередньої оплати постачальникам за отриманні матеріали або отримання
авансів від покупців за відвантажену готову продукцію. На підприємствах форми управлінських документів викориN
стовуються не тільки для правильного ведення обліку та складання Декларації з ПДВ, а також вони допомагають у
ефективному податковому плануванні. Отже, актуальним питанням залишається удосконалення оподаткування, обліN
ку та аудиту податку на додану вартість для поліпшення податкового планування підприємства.
Метою роботи є удосконалення оподаткування, обліку, аудиту податку на додану вартість для поліпшення поN
даткового планування.
Метою аудиту податку на додану вартість є встановлення правильності визначення податкового кредиту та поN
даткового зобов'язання, складання та подачі декларації з ПДВ, розрахунок нарахування та сплати ПДВ до бюджету.
Завдання проведення аудиту податку на додану вартість перевірити: відповідність ведення обліку законодавN
ству, встановити правильність визначення податкового кредиту та податкового зобов'язання, складання декларації
з ПДВ, подачі декларації з ПДВ, нарахування ПДВ до бюджету, сплати ПДВ до бюджету.
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У роботі удосконалено оподаткування, облік та аудит податку на додану вартість для поліпшення податкового
планування. Для ефективного податкового планування ПДВ на підприємстві, запропоновані форми робочих табN
лиць з оподаткування ПДВ, а саме робочі таблиці з: податкового зобов'язання, податкового кредиту, розрахунків з
ПДВ, обліку ПДВ. Запропонована методика аудиту податку на додану вартість для поліпшення податкового плануN
вання, яка на відміну від існуючих включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи
аудитора. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі аспекти оподаткуN
вання та обліку податку на додану вартість на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність
відображення в обліку податку на додану вартість, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та поN
ліпшити податкове планування підприємства.
The modern system of value added tax of enterprises provides for the development of additional management
documents that help the accountant to calculate the amount of VAT to be paid to the budget or reimbursed from the
budget. Problems in value added tax accounting arise due to incorrect display of the "first event" of the listed prepayment
to suppliers for receiving materials or receiving advances from customers for shipped finished products. At the enterprises
the forms of administrative documents are used not only for the correct accounting and drawing up of the Declaration on
the VAT, but also they help in effective tax planning. Therefore, the improvement of taxation, accounting and audit of
value added tax to improve the tax planning of the enterprise remains an urgent issue.
The purpose of the work is to improve taxation, accounting, audit of value added tax to improve tax planning.
The purpose of the audit of value added tax is to establish the correctness of the definition of the tax credit and tax
liability, preparation and submission of VAT returns, calculation of accrual and payment of VAT to the budget.
The task of auditing value added tax is to check: compliance with accounting legislation, to establish the correctness
of determining the tax credit and tax liability, drawing up a VAT return, filing a VAT return, charging VAT to the budget,
paying VAT to the budget.
The paper improves the taxation, accounting and audit of value added tax to improve tax planning. For effective tax
planning of VAT at the enterprise, the forms of worksheets on VAT taxation are offered, namely worksheets on: tax
liability, tax credit, VAT calculations, VAT accounting. The proposed method of auditing value added tax to improve tax
planning, which in contrast to the existing ones includes: questionnaire, general audit plan, audit program, working
documents of the auditor. The proposed audit methodology will allow the auditor to cover all aspects of taxation and
accounting of value added tax in the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality of reflection in the
accounting of value added tax, timely identify violations, conduct quality audits and improve tax planning.

Ключові слова: оподаткування, облік, аудит, податок на додану вартість, анкета, загальC
ний план, програма перевірки, робочий документ аудитора, податкове планування.
Key words: taxation, accounting, audit, the valueCadded tax, the questionnaire, the General plan,
the inspection programme, auditor`s working document, tax planning.

ВСТУП

Сучасна система оподаткування податком
на додану вартість підприємств передбачає роз&
робку додаткових управлінських документів,
які допомагають бухгалтеру розрахувати суму
ПДВ до сплати у бюджет або відшкодування з
бюджету. Проблеми в бухгалтерському обліку
податку на додану вартість виникають через
неправильне відображення "першої події" пе&
рерахованої попередньої оплати постачальни&
кам за отриманні матеріали або отримання
авансів від покупців за відвантажену готову
продукцію. На підприємствах форми управлі&
нських документів використовуються не тільки
для правильного ведення обліку та складання
Декларації з ПДВ, а також вони допомагають
у ефективному податковому плануванні. Отже,
Передплатний індекс 21847

актуальним питанням залишається удоскона&
лення оподаткування, обліку та аудиту подат&
ку на додану вартість для поліпшення подат&
кового планування підприємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями оподаткування,
обліку та аудиту податку на додану вартість
займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені:
Бутинець Ф.Ф., Давидов Г.М., Іванова Н.А.,
Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Салига
С.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Авто&
ри розглядають окремо оподаткування, облік
та аудит податку на додану вартість. Проте
саме питання комплексного підходу до опо&
даткування, обліку та аудиту ПДВ для пол&
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Таблиця 1. Робоча таблиця з податкового
зобов'язання

Податкові зобов'язання

На середину
місяця
База
оподат- ПДВ
кування

На кінець
місяця
База
оподат- ПДВ
кування

Усього
База
оподаткування

ПДВ

Операції на митній території
України, що оподатковуються
за основною ставкою
за ставкою 7 %
Операції з вивезення товарів за межі
митної території України
Інші операції, що оподатковуються
за нульовою ставкою
Коригування податкових
зобов'язань
Усього

іпшення податкового планування авторами
не досліджувалось та потребує подальшого
розгляду.
МЕТА СТАТТІ

Метою роботи є удосконалення оподатку&
вання, обліку, аудиту податку на додану вар&
тість для поліпшення податкового плануван&
ня.
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою ефективного податкового плану&
вання ПДВ на підприємстві, пропонуємо вико&
ристовувати робочі таблиці з оподаткування
ПДВ (табл. 1—3).
Облік ПДВ ведеться на рахунку 641 "Роз&
рахунки за податками", 643 "Податкові зобо&
в'язання", 644 "Податковий кредит" (табл. 4).
Метою аудиту податку на додану вартість є
встановлення правильності визначення податко&
вого кредиту та податкового зобов'язання, скла&
дання та подачі декларації з ПДВ, розрахунок
нарахування та сплати ПДВ до бюджету.

Завдання проведення аудиту податку на
додану вартість:
— перевірити відповідність ведення обліку
законодавству;
— встановити правильність визначення по&
даткового кредиту;
— встановити правильність визначення по&
даткового зобов'язання;
— встановити правильність складання дек&
ларації з ПДВ;
— встановити правильність подачі декла&
рації з ПДВ;
— встановити правильність нарахування
ПДВ до бюджету;
— встановити правильність сплати ПДВ до
бюджету.
Удосконалену анкету аудиту податку на до&
дану вартість подано в таблиці 5.
Удосконалений загальний план проведення
аудиту податку на додану вартість наведено у
таблиці 6.
Удосконалену програму аудиту податку на
додану вартість наведено в таблиці 7.

Таблиця 2. Робоча таблиця
з податкового кредиту

Податковий кредит

На середину
На кінець місяця
Усього
місяця
База
База
База
оподат- ПДВ оподат- ПДВ оподат- ПДВ
кування
кування
кування

Придбання (виготовлення,
будівництво, спорудження, створення)
товарів/послуг та необоротних активів
на митній території України
Ввезені на митну територію України
товари, необоротні активи
Погашені податкові векселі
Послуги, отримані від нерезидента,
місце постачання яких знаходиться на
митній території України
Коригування податкового кредиту
Усього
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Таблиця 3. Робоча таблиця розрахунків
з ПДВ
На
середину
місяця

Розрахунки з ПДВ

На кінець
Усього
місяця

Податкові зобов'язання
Податковий кредит
Позитивне значення різниці між
сумою податкового зобов'язання
та сумою податкового кредиту
Від'ємне значення різниці між
сумою податкового зобов'язання
та сумою податкового кредиту

До кожного пункту програми аудиту подат&
ку на додану вартість розроблені робочі доку&
менти аудитора (табл. 8—11).

ВИСНОВКИ

У роботі удосконалено оподаткування,
облік та аудит податку на додану вартість для
поліпшення податкового планування. Для
ефективного податкового планування ПДВ на
підприємстві, запропоновані форми робочих
таблиць з оподаткування ПДВ, а саме робочі
таблиці з: податкового зобов'язання, податко&
вого кредиту, розрахунків з ПДВ, обліку ПДВ.
Запропонована методика аудиту податку на
додану вартість для поліпшення податкового
планування, яка на відміну від існуючих вклю&
чає: анкету, загальний план аудиту, програму
аудиту, робочі документи аудитора. Запропо&
нована методика проведення перевірки на&

Таблиця 4. Облік ПДВ
Період

Податкові зобов'язання
Кт 641
Дт 643

Податковий кредит
Дт 641
Кт 644

Розрахунки з ПДВ

Таблиця 5. Анкета внутрішнього контролю податку на додану вартість
№

Зміст питання

Варіанти відповіді
Інформація
Так
Ні
Примітки
відсутня

1

Ви є платником ПДВ?
Чи були у Вас за період, що перевіряється придбання:
- матеріалів, сировини, МШП, товарів
2
- основних засобів, МНМА
- нематеріальних активів
До якої суми придбання не потрібна податкова накладна:
- до 100 грн
3
- до 200 грн
- до 400 грн
4 При відвантажені товарів, готової продукції на суму ПДВ виписується
наступний первинний документ:
- накладна
- податкова накладна
- товарно-транспортна накладна
5 Яку ставку ПДВ Ви застосовуєте:
- 20%
- 7%
- 0%
6 На якому рахунку у Вас ведеться облік ПДВ:
- 641
- 643
- 644
7 Яка періодичність проведення перевірки Вашого підприємства
податковими органами:
- раз на рік
- двічі на рік
- не проводиться
8 За допомогою якої програми ведеться облік ПДВ на Вашому підприємстві:
- 1С
- Парус
- інше
За допомогою якої програми Ви подаєте декларацію з ПДВ:
9 - Медок
- Електронного кабінету
Які помилки виявили на Вашому підприємстві податкові органи при
останній перевірки ПДВ:
10 - Заниження податкових зобов’язань
- Завищення податкового кредиту
- Ухилення от оподаткування

Передплатний індекс 21847
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Таблиця 6. Загальний план проведення аудиту податку на додану вартість
Етап
аудиторської
перевірки
Підготовчий
Основний

Завершальний

Аудиторські процедури

Період
проведення

Виконавці

Знайомство з бізнесом, визначення аудиторського
ризику, тестування внутрішнього контролю податку
на додану вартість
Перевірити відповідність ведення ПДВ обліку
законодавству
Перевірити правильність визначення податкового
кредиту
Перевірити правильність визначення податкового
зобов’язання
Перевірити правильність складання декларації з ПДВ
Перевірити правильність подачі декларації з ПДВ
Перевірити правильність нарахування ПДВ до
бюджету
Перевірити правильність сплати ПДВ до бюджету
Складання аудиторського звіту і висновку

1

2

Завдання аудиту

Впевнитись у
відповідності
ведення
обліку ПДВ
законодавству
Впевнитись у
правильності
визначення
податкового
кредиту

Перевірити чи
відповідає облік ПДВ
нормативам, що
зазначені у наказі про
облікову політику
Перевірити
правильність
заповнення
податкової накладної
та розрахунку
податкового кредиту
Перевірити
правильність
заповнення
податкової накладної
та розрахунку
податкового
зобов’язання
Перевірити
правильність
заповнення
декларації з ПДВ

3

Впевнитись у
правильності
визначення
податкового
зобов’язання

4

Впевнитись у
правильності
складання
декларації з
ПДВ
Впевнитись у
правильності
подачі
декларації з
ПДВ
Впевнитись у
правильності
нарахування
ПДВ до
бюджету
Впевнитись у
правильності
сплати ПДВ
до бюджету

5

6

7

Перевірити
відповідність подачу
декларації з ПДВ
встановленим
термінам
Перевірити
правильність
розрахунку ПДВ до
сплати у бюджет

Перелік
аудиторських
процедур

Перевірити
відповідність
ведення обліку
ПДВ
законодавству
Перевірити
правильність
визначення
податкового
кредиту

Критерії
якості

Аудиторські
докази

Метод перевірки

Код
робочого
документа

А, Б, В,
Г, Є

Наказ про
облікову
політику

Документальний ПДВ-1

А, Б, В,
Г, Д

Податкові
накладні

Документальний, ПДВ-2
арифметичний,
формальний,
вибірковий

Перевірити
правильність
визначення
податкового
зобов’язання

А, Б, В,
Г, Д

Податкові
накладні

Документальний, ПДВ-3
арифметичний,
формальний,
вибірковий

Перевірити
правильність
складання
декларації з
ПДВ
Перевірити
правильність
подачі
декларації з
ПДВ
Перевірити
правильність
нарахування
ПДВ до
бюджету
Перевірити
правильність
сплати ПДВ до
бюджету

А, Б, Г,
Д, Е

Декларація з
ПДВ

Документальний, ПДВ-4
формальний,
арифметичний

А, Б, Г,
Д, Е

Декларація з
ПДВ

Документальний, ПДВ-5
формальний,
арифметичний

А, Б, В,
Г, Д

Декларація з
ПДВ

Документальний, ПДВ-6
арифметичний,
вибірковий

Примітки

Мета аудиту

Виконавець

№

Період проведення

Таблиця 7. Програма аудиту податку на додану вартість

Перевірити
А, Б, Г
Виписка
Документальний, ПДВ-7
відповідність суми
банку,
формальний,
розрахунку сумі
платіжне
арифметичний
сплати ПДВ до
доручення
бюджету
Критерії якості аудиторської перевірки: наявність – А; правдивість – Б; права та зобов’язання – В; повнота – Г; вимірювання – Д;
оцінку вартості – Е; подання і розкриття – Є
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Таблиця 8. Робочий документ аудитора
ПДВP2 — Перевірити правильність визначення
податкового кредиту

Податковий кредит

За даними
підприємства
База
ПДВ
оподаткування

За даними аудиту

Відхилення

База
ПДВ
оподаткування

База
ПДВ
оподаткування

Придбання (виготовлення, будівництво,
спорудження, створення) товарів/послуг та
необоротних активів на митній території України
Ввезені на митну територію України товари,
необоротні активи
Погашені податкові векселі
Послуги, отримані від нерезидента, місце
постачання яких знаходиться на митній території
України
Коригування податкового кредиту
Усього

Таблиця 9. Робочий документ аудитора ПДВP3 — Перевірити правильність визначення
податкового зобов'язання
Податкові зобов'язання

За даними
підприємства
База
ПДВ
оподаткування

За даними аудиту

Відхилення

База
ПДВ
оподаткування

База
ПДВ
оподаткування

Операції на митній території України, що
оподатковуються
за основною ставкою
за ставкою 7 %
Операції з вивезення товарів за межі митної
території України
Інші операції, що оподатковуються за нульовою
ставкою
Коригування податкових зобов'язань
Усього

Таблиця 10. Робочий документ аудитора
ПДВP6 — Перевірити правильність нарахування ПДВ до бюджету
За даними
підприємства

Розрахунки з ПДВ

За даними
аудиту

Відхилення

Податкові зобов'язання
Податковий кредит
Позитивне значення різниці між сумою податкового
зобов'язання та сумою податкового кредиту
Від'ємне значення різниці між сумою податкового
зобов'язання та сумою податкового кредиту

Таблиця 11. Робочий документ аудитора
ПДВP7 — Перевірити правильність сплати ПДВ
до бюджету
Період

Податкові зобов'язання
Кт 641
Дт 643

Податковий кредит
Дт 641
Кт 644

Розрахунки з ПДВ

За даними підприємства
За даними аудиту
Відхилення

дасть змогу аудитору охопити всі аспекти опо&
даткування та обліку податку на додану
вартість на підприємстві, дослідити пра&
вильність, своєчасність, законність відобра&
ження в обліку податку на додану вартість,
вчасно виявити порушення, провести якісний
аудит та поліпшити податкове планування
підприємства.
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IMPROVEMENT OF CASH FLOW MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE
IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY
Інтеграція фінансових ринків та глобалізація у всьому світі піддали актуальності темі вдосконалення управління
грошовими потоками сільськогосподарського підприємства в умовах фінансової нестабільності. Минулі кризи свідчиN
ли про те, що фінансові ринки та менеджмент грошових потоків досить погано сприймають наближення кризи. Тому
прогнозування економічної кризи, фінансового лиха чи банкрутства привернуло значну увагу у фінансовій літераN
турі та багатьох інших сферах серед дослідників за останні кілька десятиліть. Недавня фінансова криза 2008 року
виявила великі слабкі місця у фінансовій системі та неадекватність фінансового регулювання. Після великих корпоN
ративних скандалів і загибелі деяких гігантських компаній, глобальна економіка та люди у всьому світі надзвичайно
обережно ставляться до потенційних ознак раннього попередження фінансової системи.
Знайдено непрямий зв'язок між можливостями прийняття рішень, які впливають на індикатори управління, що у
свою чергу впливають на різні показники діяльності сільськогосподарських підприємств. Підхід, який був викорисN
тано у цьому дослідженні, викликає деякі додаткові питання. ПоNперше, велика кількість виявлених факторів свідчить
про те, що складне поєднання факторів описує різні відтінки ставлення до цілей і спостережуваних переваг. Тільки
обмежену кількість змін можна пояснити фактично на основі даних сільськогосподарських підприємств. Це може
бути пов'язане з проблемами у зборі даних. Крім того, шкала, яка використовувалася для запитань, занадто мала,
щоб охопити всі нюанси. З іншого боку, сумнівно, що можливо зафіксувати більш витончені нюанси з більш складниN
ми масштабами.
The integration of financial markets and globalization around the world has made the topic of improving the cash
flow management of an agricultural enterprise in conditions of financial instability relevant. Past crises have shown that
financial markets and cash flow management have a rather poor perception of the approaching crisis. Therefore, predicting
economic crisis, financial disaster or bankruptcy has attracted a lot of attention in the financial literature and many
other areas among researchers over the past few decades. The recent financial crisis of 2008 revealed major weaknesses
in the financial system and inadequate financial regulation. After major corporate scandals and the demise of some giant
companies, the global economy and people around the world are extremely wary of potential signs of early warning to
the financial system. Optimum cash flow management characteristics are as usual used by agricultural enterprises for an
explanation of efficiency level change of an agricultural production. It is offered efficiency measurement model of an
agricultural production at the enterprise. In such model utility is maximized taking into account the income and cash
flow received from an agricultural production and extraeconomic activities. It is found indirect connection between
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possibilities of decisionNmaking which influence indicators of cash flow management which, in turn, influence different
indicators of activity of the agricultural enterprises.
An indirect link was found between decisionNmaking opportunities that affect management indicators, which, in
turn, affect various performance indicators of agricultural enterprises. The approach used in this study raises some
additional questions. First, the large number of identified factors suggests that a complex combination of factors describes
different shades of attitudes toward goals and observed benefits. Only a limited number of changes can actually be
explained on the basis of data from agricultural enterprises. This may be due to data collection problems. In addition, the
scale used for the questions was too small to cover all the nuances. On the other hand, it is doubtful that it is possible to
capture more subtle nuances with more complex scales.

Ключові слова: грошові кошти, ефективність, прибуток, банк, кредит, заощадження.
Key words: cash, efficiency, profit, bank, credit, savings.

ВСТУП

Фінансова криза — це певний економічний
стан, в якому економічні, соціальні та політичні
погіршення породжують невизначеність і хаос
у суспільстві. Багато факторів можна вказати
як причини фінансової кризи, включаючи над&
мірний ризик, погана практика управління гро&
шовими потоками, неадекватні механізми внут&
рішнього контролю та волатильність процент&
них ставок. Поки люди та підприємства, які не
можуть передбачити фінансову кризу, мусили
страждати від безробіття, бідності та безлічі
інших економічних проблем, ті, хто може пе&
редбачити кризу, можуть використовувати її на
свої переваги та трансформувати потенційні
недоліки в можливості. Тому управління гро&
шовими потоками з метою прогнозування
фінансової кризи і розвитку еволюційного
підходу, достатнього для вирішення динаміч&
них фінансових обставин, є надзвичайно важ&
ливим та актуальними серед політиків, регуля&
торних органів, дослідників, керівників під&
приємств та світових інвесторів. Якщо вони
зможуть досягти успіху, використовуючи сис&
теми раннього попередження, керівники
підприємств можуть стежити за грошовими по&
токами та вживати запобіжних заходів, щоб за&
хистити своє підприємство від нової фінансо&
вої кризи.
Крім того, система раннього попереджен&
ня також може бути корисною для визначення
ефективності діяльності сільськогосподарсь&
кого підприємства, що було б важче оцінити.
Хоча є безліч різних методів, які можуть бути
використані для управління грошовими пото&
ками сільськогосподарського підприємства,
прогнозування майбутньої фінансової кризи,
через складність факторів, все ще є дуже склад&
ною справою.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є взаємозв'язок між
компонентами управління грошовими потока&
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ми та економічною ефективністю фінансово&
господарської діяльності сільськогосподарсь&
кого підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У результаті фінансово&господарської
діяльності сільськогосподарські підприємства
стикаються з вибором стратегії розвитку. Ці
стратегії розвитку базувалися на стимулюванні
зростання за рахунок інвестицій та ефективно&
го управління грошовими потоками.
Характеристики оптимального управління
грошовими потоками сільськогосподарських
підприємств зазвичай використовуються для
пояснення зміни рівня ефективності сільсько&
господарського виробництва. Є дослідження як
за допомогою параметричних, так і непарамет&
ричних методів, аналізувати ефективність
сільськогосподарського виробництва. Біль&
шість непараметричних підходів спрямовані на
моделювання рішень сільськогосподарського
виробництва за різними припущеннями та сце&
наріями. Попри те, що вони дають корисну
інформацію про потенційну ефективну реакцію
на екзогенні зміни, результати сильно залежать
від припущень, зроблених дослідником про по&
ведінку сільськогосподарських товаровироб&
ників. На рисунку 1 показано схему руху гро&
шових потоків сільськогосподарського під&
приємства.
Наприклад, кілька досліджень пояснюють
спостережувані відхилення в рівнях технічної
та розподільної ефективності від побутових та
соціально&економічних характеристик, водно&
час як інші дослідження оцінюють попит під&
приємств як функцію цін і характеристик під&
приємств. Таким чином, ці дослідження дозво&
ляють обійти подальші явні припущення щодо
форми функції корисності. Проте ці дослід&
ження роблять припущення, що взаємозв'язок
між виробничими цілями, перевагами і харак&
теристиками сільськогосподарських під&
приємств та є однорідним у досліджуваній сфе&
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Рис. 1. Схема руху грошових потоків сільськогосподарського підприємства

рі. Хоча деякі дослідження визнають важ&
ливість виробничих відносин і цілей, дуже мало
хто фактично намагається їх кількісно визна&
чити на мікрорівні.
До виробничих відносин та цілей відносять&
ся: ставлення до ризиків; тимчасові переваги;
переваги, пов'язані з співпрацею та довірою,
приділення значної уваги у польових експери&
ментах. Наприклад, погано функціонуючі
сільськогосподарські ринки, безсумнівно, по&
яснюють значну частину сильної орієнтації на
виробництво, яка є серед багатьох сільсько&
господарських підприємств. Однак такі недо&
ліки можуть впливати на виробничі рішення як
прямим, так і непрямим способом. Хоча еко&
номічні обставини обмежують сільськогоспо&
дарські підприємства виробництвом, орієнто&
ваним на ринок, підприємства можуть розгля&
дати виробництво достатніх основних сільсько&
господарських культур як свій обов'язок. Ос&
таннє припущення може бути підкріплене соц&
іальними, природними та економічними факто&
рами. На рисунку 2 показано принципи управ&
ління грошовими потоками та їх зміст.
Отже, з метою більш детального розкриття
теми дослідження необхідно кількісно оціни&
ти неоднорідність атрибутів виробництва
сільськогосподарської продукції серед сільсь&
когосподарських підприємств. Крім того, до&
цільно визначити чи є причинно&наслідковий
зв'язок між виробничими цілями та соціально&
економічним середовищем. Припускається, що
як екзогенні економічні фактори, так і особли&
вості окремого сільськогосподарського під&
приємства впливають на зміни в цілях вироб&
ництва.
Також очікується, що невизначеність у цих
відносинах і цілях перетвориться на різні ви&
Передплатний індекс 21847

робничі стратегії. Тому відмінності в продук&
тивності та ефективності сільськогосподарсь&
ких виробництв, зокрема, показники ефектив&
ності використання грошових коштів, продо&
вольства та грунтів, є частковим наслідком нео&
днорідності цих преференцій.
Запропонована модель вимірювання ефек&
тивності сільськогосподарського виробництва
на підприємстві. У такій моделі корисність мак&
симізується з урахуванням доходу, отримано&
го від сільськогосподарського виробництва та
позагосподарської діяльності. Рівняння (1) —
(7) описують стандартну модель для випадку
сільськогосподарського підприємства, що ви&
робляє QC товарної продукції та QS, побічної
продукції. Рівняння (1) визначає функцію ко&
рисності споживання, засновану на спожива&
них кількостях XC, XS цих культур та соціальні
витрати l. Рівняння (2) і (3) визначають техно&
логію виробництва обох культур, з вихідними
величинами QC та QS, як функцію використан&
ня сільськогосподарської праці XC, XS і виді&
лення землі AC і AS відповідно. Вважається, що
розподіл землі та всі інші вхідні дані, крім тру&
дових, повинні бути фіксовані в решті розра&
хунків. Отримані результати можуть бути лег&
ко перетворені у випадку багаторазового вве&
дення.
Ліва частина (4) визначає повний дохід як
прибуток сільськогосподарського підприєм&
ства, що збільшується за рахунок пропозиції
робочої сили підприємств Т, що оцінюється за
ринковою заробітною платою w. Права сторо&
на (4) означає вартість споживання, включаю&
чи соціальні витрати. Прибуток (5) визначаєть&
ся як ринкова вартість продукції за вирахуван&
ням витрат на оплату праці. Загальна пропози&
ція робочої сили (6) прирівнюється до пропо&
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Рис. 2. Принципи управління грошовими потоками та їх зміст

зиції робочої сили сільськогосподарських
підприємств як для сільськогосподарських
культур, так і для соціальних витрат l. Нарешті
(7) вказує, що пропозиція робочої сили для
посіву i, Li, дорівнює поставкам внутрішнього
і зовнішнього ринку праці.
U ( XC, XS, l)
(1).
QS = QS ( AS, LS )
(2).
QC = QC ( AC, LC )
(3).
Π + wT = pS X S + pC X C + wl
(4)
Π = pS QS + pC QC − w(LS + LC )
(5).
T = L sh + L h c + l
(6).
∀ i = C, S
L і = Lhі + Lmі
(7).
Якщо сільськогосподарське підприємство
стикається з досконалими ринками вироб&
ництва та випуску, наприклад, без істотних
розбіжностей у ціні між ринками сільськогос&
подарських підприємств та бездоганними
кредитними, земельними і трудовими ринка&
ми, то процес прийняття рішень є, і модель
ефективного сільськогосподарського вироб&
ництва називається роздільною. Тоді утилі&
та максимізується, спочатку визначаючи оп&
тимальні рівні виробництва і прибутку (тоб&
то максимізувати (5) за умови (2) і (3), отри&
мавши *). Наступні оптимальні рівні спожи&
вання можуть бути отримані на основі * (тоб&
то оптимізувати (1) за умови (4)). Прибуток
максимізується, коли гранична вхідна про&
дуктивність, оцінена за екзогенними цінами
на виробництво, дорівнює екзогенним витра&
там на одиницю продукції. Позначимо отри&
мані оптимальні виробничі величини QSΠ* та
QCΠ* відповідно.
PC (∂QC /∂LC) = w, PS (∂QS / ∂L S ) = w
(8).
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Під (6) зростання цін на сировинні товари
призводить до ефективних обсягів виробницт&
ва, при яких гранична продуктивність є ниж&
чою. Оптимальні рішення щодо споживання ви&
являються шляхом порівняння граничної ко&
рисності споживання до екзогенних цін на то&
вари, помножених на множник, пов'язаний з
обмеженням доходу (8).
∂U /∂X C = pC λ , ∂U/∂X S = pS λ та ∂U/∂l = wλ (9).
Великий обсяг досліджень у сільському гос&
подарстві зосереджується на виробничому
компоненті (5) моделі, визначаючи показники
ефективності виробництва. Таким чином, ви&
хідна (вхідна) ефективність визначається як
різниця між фактичним вихідними (вхідними)
величинами і максимальною (мінімальною)
можливою вихідною (вхідною) величиною, за&
даним певним вхідним (вихідним) рівнем, за
допомогою функції радіальної відстані, таким
чином, припускаючи рівно пропорційне розши&
рення (зменшення) у вихідних (вхідних) рівнях
величин.
На додаток до цих заходів, які зазвичай на&
зивають технічною ефективністю, використо&
вувалися заходи економічної ефективності
(тобто, витрати, дохід, прибуток, грошові кош&
ти). Всі заходи виражаються як відстань між
фактичними витратами / доходами / рівнем
прибутку та оптимальними витратами / дохо&
дами / рівнем прибутку, і залежать від зміни
вхідних даних або результатів.
Сільськогосподарське підприємство, що
виробляє в точці A, (QSA, LAS), є технічно не&
ефективним, оскільки межі виробництва пока&
зують, що точка A", (QSA, LAS'), зі зменшеним
використанням праці

(LAS ' < LAS ),

при по&
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стійних вихідних величинах, також можливо.
Проте, ставка заробітної плати перевищує ве&
личину граничної доходності до праці в точці
A", а зменшення загальної пропозиції праці до
Π

точки L S є економічно ефективним. Отже,
прибутки максимізуються в П*, де гранична
продуктивність праці дотична до кривої ізоп&
рофіту з нахилом w/ps (8). Більш того, точка A"
є масштабною, та / або у випадку декількох
вхідних та вихідних величин, алокаційно не&
ефективна і точка А масштабується / розподі&
ляється, технічно неефективна з Π A < Π A ' < Π*.
Повною мірою економічна ефективність при&
бутку (EE) досягається при Π A / Π* ≤ 1. Сумар&
на втрата прибутку, зумовлена неефектив&
ністю, нормалізованою на рівні спостережува&
ного рівня витрат, може бути додатково розк&
ладена за ідентичністю (10) на прибуток, втра&
чений через технічну неефективність, орієнто&
вану на вхідні дані, та прибуток, втрачений че&
рез розподільчу та / або масштабну неефек&
тивність (AE).
У (10), П* — це ефективний рівень прибут&
ку, який може бути ідентифікований шляхом
застосування моделі аналізу обволікання даних
(Data Envelopment Analysis (DEA)).
ПA — рівень прибутку на основі спостережува&
ного рівня випуску та спостережуваного викорис&
тання праці, ΠA = ps QSA - w LAS, та ПA — рівень при&
бутку, коли технічна неефективність, орієнтована
на вхідні величини, виключена, Π A ' = ps QSA - w LAS '.
Останнє дорівнює: Π A ' = ps QSA - α w LAS, причому α
є мірою технічної ефективності, орієнтованої
на вхідні величини. Ця міра α може бути іден&
тифікованою шляхом застосування іншої мо&
делі DEA.
(П* - ПА ) / CA = (Π* − Π A' )/ CA + (Π A' − Π A )/ CA (10),
де (Π* − Π A' ) - АЕ;
(Π A' − Π A ) - TE.
Тоді останній член у (10) можна визначити
як (1 — α ) як показано в (11) і нормалізований
прибуток, втрачений через неефективність роз&
поділу (Π* − Π A')/ CA в 12 може бути визначений
як:
(Π A ' − Π A )/ C A= (ps QsA − αwLsA )−
− (ps QsA − wLsA )/ wLsA= (1 − α )
(11).
Зауважимо, що коли оцінки ефективності
прибутку близькі до 1, рішення сільськогоспо&
дарського виробництва відображають поведі&
нку, що максимізує прибуток, і виокремлену
частину моделі ефективності. Інший пошире&
ний метод визначення того, чи тримається роз&
ривність, полягає в оцінці функцій вхідного
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попиту на основі (8), які, за припущенням роз&
дільності, повинні бути функцією тільки техно&
логії виробництва та цін на вхідні ресурси.
Якщо характеристики сільськогосподарських
підприємств впливають на виробничі рішення,
то роздільність зазвичай відхиляється.
При неефективності ринку, рішення про
виробництво та споживання, ймовірно, не мо&
жуть розглядатися окремо, а замість цього оп&
тимальні виробничі рішення описуються різни&
ми атрибутами, такими як потреби у грошових
коштах та потреби у натуральному споживанні.
Крім того, відносна важливість деяких атри&
бутів, ймовірно, буде відрізнятися від підприє&
мства до підприємства, серед іншого, що відоб&
ражає їх інтеграцію у вихідні та вихідні дані
ринків. Більш того, відокремлюваність власти&
ва для деяких сільськогосподарських під&
приємств, але не для всіх. Якщо сільськогоспо&
дарське підприємство повністю ізольоване від
ринків. Це може бути частково через від&
сутність певних ринків виробничих (наприклад,
через географічну ізоляцію та / або відсутність
кредитних та страхових ринків), що, ще більше
посилюється ризиком ціни та прибутковості.
Функція корисності (12) визначається таким
чином, що корисність залежить від споживан&
ня енергії (F) та соціальних витрат. Ефективні
виробничі рішення (8) інваріантні до форми
функції корисності при відокремлюваності.
Сільськогосподарське підприємство може ви&
рощувати декілька культур, але не реалізовує
їх на ринках. Урожай використовується на
внутрішнє споживання, але поживний вміст на
одиницю продукції Qs значно вище: ηS>ηC. Спо&
живання енергії визначається як (13).
(12).
Max U (F , l)
F (QC , QS ) = ηC QC (LC ) +ηS QS (LS )
(13).
Умови першого порядку максимізації (11) з
урахуванням (12) функцій виробництва (2), (3)
і обмеження праці (6), зменшуються до:
∂U∂QC /∂F ∂LC*ηC=∂U∂QS/∂F ∂LS * ηS=∂U/∂l (14).
За допомогою (14) сільськогосподарське
підприємство вибирає виробництво таким чи&
ном, щоб гранична корисність, отримана від
застосування однієї додаткової одиниці праці
до виробництва, дорівнювала граничній корис&
ності від однієї додаткової одиниці соціальних
витрат.
Хоча екологічні фактори (тобто, кількість
опадів і родючість грунтів), а також управлінсь&
ка якість в значній мірі пояснюють рівні тех&
нічної ефективності, показники ефективності
розподілу є прямим результатом ефективності
сільськогосподарського виробництва. Отже,
ми розглядаємо відмінності в ефективності
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розподілу як результат поведінкової гетеро&
генності, тобто неоднорідності в стратегіях
виробництва.
У цьому дослідженні необхідно вказати свої
переваги на п'ять цілей. Ці цілі: отримання най&
вищих чистих вигод від сільського господар&
ства; отримання найвищого валового збору;
мінімізація ризиків сільського господарства;
захист грунту для майбутніх поколінь; і міні&
мізація використання праці в сільському гос&
подарстві.
Наші результати показують, що включення
як характеристик сільськогосподарських під&
приємств, так і виробничих цілей та переваг,
тобто поведінкових змінних, дає краще пояс&
нення спостережуваних відмінностей у рівнях
розподілу та технічної ефективності. Більше
того, оскільки тільки частина варіацій поведін&
кових змінних пояснюється характеристиками
сільськогосподарських підприємств, опущення
цілей від аналізу ефективності, спричинить пев&
ний ступінь зміщення змінних. З іншого боку,
соціальні заходи передбачають, що пояснюєть&
ся рівень додаткових відхилень, а загальна упе&
редженість через опущені фактори поведінки
не буде великою.
Оскільки багато місцевих та регіональних
характеристик співвідносяться як з поведінко&
вими факторами, так і з рівнями ефективності,
виявлення змінних для інструментарію потен&
ційно ендогенних поведінкових змінних є
складним. Застосовувався тест Вальда на екзо&
генність поведінкових змінних.
У представленому аналізі було порівняно
три різні показники ефективності: технічну
ефективність, розподіл прибутку та ефек&
тивність виробництва органічної продукції. Два
застосовані заходи ефективності розподілу
включаються як два надзвичайних випадки, між
якими працюють сільськогосподарські під&
приємства: участь у всіх або виключення з усіх
ринків. Результати обох заходів підвищення
ефективності свідчать про те, що більшість
сільськогосподарських підприємств є відносно
ефективними при виробництві органічних про&
дуктів, і лише деякі з них є ефективними з при&
бутку. В рамках дослідження виділені деякі
поведінкові фактори.
По&перше, рівні неприйняття ризику не
впливають на технічні рівні ефективності, але
впливають на ефективність розподілу прибут&
ку та грошових коштів. Наприклад, аналіз
ефективності розподілу прибутку показує, що
сільськогосподарські підприємства з відносно
високою власністю активів демонструють більш
високий рівень ефективності прибутку. Рівні
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ефективності прибутку, однак, є нижчими для
сільськогосподарських підприємств, які мають
вищий рівень неприйняття ризику, що залежить
від рівня активів. Крім того, не знайдено міцно&
го взаємозв'язку між рівнем активів та рівнями
неприйняття ризику. Наші зменшені оцінки
показують, що рівень неприйняття ризику в
сільськогосподарському підприємстві в основ&
ному залежить від місця розташування, вна&
слідок чого неприйняття ризику збільшується
при зменшенні кількості опадів.
Другий ефект виявляється з того фактора,
який свідчить про необхідність виконання про&
довольчих потреб з власного виробництва, що
знижує рівень ефективності розподілу прибут&
ку. Цей поведінковий фактор найсильніший у
самому ізольованому місці, на відміну від місця,
розташованого недалеко від міського центру.
Окрім розміру, ніякі характеристики сільсько&
господарських підприємств не пов'язані з цим
фактором, і загальна спостережувана варіація
залишається в основному нез'ясованою з вклю&
чених змінних.
Нарешті, фактор, який висловлює бажання
бути успішним, негативно пояснює як продук&
тивність, так і розподіл прибутку. Це дещо не&
сподіваний ефект і, можливо, сільськогоспо&
дарські підприємства, для яких ця точка зору є
найсильнішою, прагнуть до іншої мети, окрім
виробництва продуктів харчування або прибут&
ку.
Спостережувані ефекти на технічну ефек&
тивність передбачувані. Якість продукції
сільського господарства значною мірою пояс&
нює більш високий рівень технічної ефектив&
ності. Крім того, мета мінімізації використан&
ня праці негативно впливає на рівень технічної
ефективності. Спостерігається, що відношення
землі до робочої сили пояснює відмінності в
технічній ефективності виробництва після ко&
рекції гетерогенності родючості грунтів.
Знайдено непрямий зв'язок між можливос&
тями прийняття рішень, які впливають на інди&
катори управління, що, у свою чергу, вплива&
ють на різні показники діяльності сільськогос&
подарських підприємств. Підхід, який був ви&
користаний у цьому дослідженні, викликає
деякі додаткові питання. По&перше, велика
кількість виявлених факторів свідчить про те,
що складне поєднання факторів описує різні
відтінки ставлення до цілей і спостережуваних
переваг. Тільки обмежену кількість змін у став&
ленні можна пояснити фактично на основі да&
них сільськогосподарських підприємств. Це
може бути пов'язане з проблемами у зборі да&
них. У результаті питання та нечітке парне ран&
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жування були такими, що при обробці втраче&
но мало інформації. Крім того, шкала, яка ви&
користовувалася для запитань, занадто мала,
щоб охопити всі нюанси. З іншого боку, сум&
нівно, що можливо зафіксувати більш витон&
чені нюанси з більш складними масштабами.
Попри те, що лише чотири ідентифіковані
поведінкові змінні фактично співвідносяться з
рівнями ефективності, це ускладнює розробку
емпіричних досліджень, спрямованих на тира&
жування подібних досліджень в інших облас&
тях. Хоча поведінкові відмінності у викорис&
танні праці та неприйняття ризику впливають
на виробничі рішення. Тому подальші дослід&
ження повинні визначити, чи цілі, визначені в
цьому дослідженні, дійсно описують мінімаль&
ний відповідний набір для аналізу продуктив&
ності та ефективності сільськогосподарського
виробництва.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основним внеском цього дослідження є
обгрунтування того, що вільний грошовий
потік є внутрішнім ресурсом, який стає допо&
міжним фактором для інсайдера для прове&
дення експропріації використання вільного
грошового потоку для збиткових проєктів
або неефективності інвестицій в основні за&
соби. Отже, Сільськогосподарське підприє&
мство проводить управління грошовими по&
токами для їх покриття. Це дослідження
підтвердило, що потік вільних грошових
коштів позитивно пов'язаний із збільшенням
практики управління доходами за рахунок
використання вільного грошового потоку для
інвестицій в основний капітал. Наслідки
ефективності інвестицій у опосередкуванні
взаємозв'язку між вільним грошовим пото&
ком та функцією управління доходом відпо&
відно гіпотези вільного грошового потоку, в
якій сільськогосподарські підприємства з ви&
соким вільним грошовим потоком мають пол&
ітику та стимул надмірно інвестувати з метою
максимізувати власні інтереси. Експропріа&
ційна поведінка, оскільки використання
вільного грошового потоку при неефектив&
них інвестиціях інсайдера може спричинити
збитки підприємства.
Конфлікт інтересів, що призводить до прий&
няття неефективних і неоптимальних інвести&
ційних рішень стане темою подальших дослід&
жень. Цей конфлікт може стати причиною од&
ного з чотирьох наслідків: тягар надмірної за&
боргованості, зміна ризиків, уникання ризики
та розвиток підприємства.
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PROSPECTS FOR USE OF CROP WASTE FOR BIOGAS PRODUCTION IN UKRAINE
В умовах здороження традиційних видів палива, загострення проблеми енергозабезпечення та погіршення екоN
логічної ситуації особливої актуальності набуває необхідність перегляду структури наявних джерел енергії на коN
ристь технологій, що використовують відновлювані енергоресурси. Одним з перспективних напрямів вирішення проN
блеми та переорієнтації на екологічно чисте паливо є виробництво та використання біогазу. У статті значну увагу
зосереджено на перспективах використання відходів рослинництва на виробництво біогазу. Зокрема проведено комN
плексну оцінку перспектив застосування відходів рослинництва на виробництво біогазу. Також проведено аналіз
енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та відходів рослинництва, відходів харчової промислоN
вості рослинного походження та овочевих культур на виробництво біогазу. Авторами запропоновано рекомендації з
оптимального використання відходів рослинництва на виробництво біогазу на основі даних про вихід енергії.
The problem of efficient processing and disposal of waste is one of the most acute in the world. The attention to the
issues of rational waste management in Ukraine on the part of both the authorities and the scientific community has
significantly increased in recent years. The solution to the problem is possible due to the introduction of effective measures
for the fast, safe recycling of waste and obtaining a positive economic and environmental effect from the recycling and
repeated use of raw materials. The rate of accumulation of waste generated in Ukraine is increasing every year. In turn,
biomass makes it possible to obtain one seventh of the world's fuel volume, and takes third place along with natural gas
in terms of the amount of energy received. At the same time, biogas, regardless of origin, is a significant competitor to
traditional fuel due to the low cost of biomass. In the context of rising prices for traditional fuels, the aggravation of the
problem of energy supply and the deterioration of the environmental situation, the need to revise the structure of available
energy sources in favor of technologies using renewable energy resources becomes especially urgent. One of the promising
areas for solving the problem and reorienting to environmentally friendly fuels is the production and use of biogas. The
article focuses on the prospects for the use of crop waste for biogas production. In particular, a comprehensive assessment
of the prospects for the use of crop waste for biogas production was carried out. An analysis of the energy potential of
crops and crop waste, food industry waste of plant origin and vegetable crops for biogas production was also carried

________________________________
* Стаття включає результати досліджень відповідно до НДДКР "Розробка новітньої концепції використання відходів сільсько&
го господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств" Вінницького національного аграрного універси&
тету (номер державної реєстрації 0119U100786 від 19.02.2019 р.).
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out. The authors have proposed recommendations for the optimal use of crop waste for biogas production based on
energy output data. Ukraine has a great agricultural potential for the production of alternative energy sources. Taking
this into account, at present the issue of production and consumption of biogas is extremely relevant, because the energy
security of our state is almost entirely dependent on the import of traditional energy sources.

Ключові слова: відходи рослинництва, сільське господарство, енергетичний потенціал, біоC
газ, зелена енергія, ефективність.
Key words: crop waste, agriculture, energy potential, biogas, green energy, efficiency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Україна має значний потенціал біомаси, що
є економічно можливою для виробництва
енергії. Основні складові потенціалу включа&
ють первинні відходи сільського господарства
(солома, кукурудза та соняшник) та енерге&
тичні культури, вирощуванням яких у промис&
лових масштабах активно розвивається в Євро&
пейському Союзі [13; 14].
Сучасне поводження з відходами, у тому
числі рослинництва та харчової промисло&
вості, вимагає значних інвестицій та постійної
адаптації до зростання їх кількості та різно&
манітності. Якщо Україна має намір стати
повноправним членом ЄС, сьогодні необхідно
внести зміни в поводження з відходами відпо&
відно до європейської практики [12]. Дуже
важливим сьогодні є розглянути питання мож&
ливості використанні відходів рослинництва
задля їх використання у біогазових установ&
ках, адже щодня збільшується популяція на&
селення, що тягне за собою збільшення вит&
рат енергії. Тому ми вбачаємо великі перспек&
тиви у використанні рослинних відходів як
сировини для виробництва біогазу. Проблема
ефективної переробки і утилізації відходів є
однією з найгостріших у світі. Увага до питань
раціонального поводження з відходами в Ук&
раїні з боку як органів влади, так і наукових
кіл в останні роки значно посилилась. Вирі&
шення проблеми можливе завдяки впровад&
женню ефективних заходів швидкої, безпеч&
ної переробки відходів і отриманню позитив&
ного економічного й екологічного ефекту від
утилізації та багаторазового використання
сировини. Швидкість накопичення відходів,
що продукуються в Україні збільшується з
кожним роком. У свою чергу біомаса дозво&
ляє отримати сьому частину світового об'єму
палива, а по кількості отриманої енергії зай&
має поряд із природним газом третє місце.
Водночас біогаз органічної біомаси, не залеж&
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но від походження, становить істотну конку&
ренцію традиційному паливу за рахунок низь&
кої вартості біомаси. Наша країна має вели&
кий сільськогосподарський потенціал для ви&
робництва альтернативних джерел енергії. З
огляду на це, в наш час питання виробництва
й споживання біогазу є надзвичайно актуаль&
ним, адже енергетична безпека нашої держа&
ви практично повністю залежить від імпорту
традиційних джерел енергії.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На думку багатьох вчених&економістів, ук&
раїнська біогазова галузь має великий потенц&
іал для ефективного розвитку. Вивченню про&
блеми актуальності виробництва біогазу та тен&
денцій розвитку біоенергетики загалом присвя&
чена низка робіт вітчизняних вчених, зокрема,
Калетнік Г.М., Грабовський М.Б., Панцирева
Г.В., Ресульєва Н.Ш., Шкарівська Л.І., Давидюк
Г.В. та інші.
У сучасних умовах більшість вітчизняних
науковців віддає перевагу вивченню можливих
обсягів та різноманіття відходів рослинництва
на виробництво біогазу. Однак все ж таки не&
достатньо уваги приділено дослідженню пи&
тань, пов'язаних з розрахунком оптимальної
частки відходів рослинництва, яку доцільно
використовувати для виробництва енергії і яку
необхідно залишати для інших потреб сільсько&
го господарства враховуючи дані про вихід
енергії.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є обгрунтування те&
оретичних аспектів виробництва біогазу з
культур та відходів рослинництва на основі
даних про вихід енергії. Це передбачає аналіз
енергетичного потенціалу культур та
відходів рослинництва, овочевих культур та
їх відходів, а також відходів харчової промис&
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Таблиця 1. Енергетичний потенціал культур та відходів рослинництва
на виробництво біогазу
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Культура
Суданська трава силосована
Люцерна (2-й укіс)
Конюшина силосована
(1 укіс, початок цвітіння)
Кукурудза: стебла, качани
(суміш), 2% сирої клітковини
Жито зелене, кінець цвітіння
Кукурудзяний силос
Сінаж
Просо воскова зрілість
Фуражна суміш силосована
(горох, овес, ячмінь, стадія
цвітіння)
Олійний ріпак силосований
Листя цукрового буряку
силосоване
Зернові засилосовані
(ціла рослина)
Пшениця силосована
(ціла рослина)

Вихід
Вихід
Вихід
теплової
біогазу
електроенергії,
енергії,
з 1 т, куб. м
кВт·год
кВт·год
9
8
11
141
12
16
185
16
21
451

38

49

150
185
208
163
168

13
15
18
14
14

16
20
23
18
19

75
88

7
8

9
10

214

18

23

188

16

20

Джерело: сформовано авторами за даними [4].

ловості рослинного походження на вироб&
ництво біогазу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В альтернативній енергетиці особливе місце
займає переробка біомаси метановим бродін&
ням з отриманням біогазу, який містить близь&
ко 70% метану [8].
Водночас розвиток людства можливий
тільки за умови залучення нових видів енерго&
зберігаючих біотехнологій і сировини, зокре&
ма, відновлюваних джерел енергії, що можуть
використовуватись більш ніж у десяти галузях
економіки. Досліджено, що найбільш ефектив&
ним і універсальним енергоносієм з усіх біоло&
гічних видів палива є біогаз, який отримують з
відтворюваної сировини і органічних відходів.
Біогаз — це горюча газова суміш, яку отриму&
ють у процесі природного розкладання шляхом
метанового бродіння біосировини. Враховую&
чи те, що стрімко зростає кількість органічних
відходів, виробництво біогазу вирішує пробле&
му утилізації відходів, рослинництва в тому
числі, тим самим запобігаючи викидам метану
в навколишнє середовище, дозволяє зменшити
використання хімічних добрив і запобігає заб&
рудненню грунтових вод [3].
Виробництво біогазу має значний потенціал
у виробництві тепла та електроенергії завдяки
наявним залишкам рослинництва у сільському
господарстві, сприятливих кліматичних умов,
наявністю сільськогосподарських угідь [5, с. 5].
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У свою чергу підвищення ефективності біога&
зової галузі, як основної форми господарюван&
ня в сучасних умовах трансформації економі&
ки, пов'язане з удосконаленням і активізацією
інноваційно&технічного, організаційного та
фінансового механізму. Завдання підвищення
ефективності потенціалу полягає, насамперед,
у вдосконаленні системи державного регулю&
вання та використанні і впровадженні новітніх
технологій, які виведуть біогазові галузь на
новий етап ефективного розвитку. Для систем&
ного підходу характерна комплексна оцінка
впливу різнопланових чинників та цільовий
підхід до їхнього вивчення [5, с. 61].
Варто зазначити, що енергозабезпечення
населення і глобальна екологічна криза змушує
країни світу впроваджувати і застосовувати
нові альтернативні засоби виробітку енергії.
Постає необхідність пошуку інноваційних дже&
рел енергії, які не завдають шкоди довкіллю і
мають значний економічний ефект. Виробниц&
тво біогазу є привабливою альтернативою з
точки зору виробітку енергії. Враховуючи май&
же невичерпні сировинні ресурси все більше
уваги держав привертають методи видобуван&
ня і переробки біогазу. До того ж, цей вид па&
лива є багатофункціональним і може застосо&
вуватися у різних сферах.
З кожним роком у світі зростає попит на
альтернативні джерела енергії. На особливу
увагу заслуговують технології отримання біо&
газу [10, с. 75]. Завдяки сприятливим природнім
умовам та високій родючості грунтів Україна
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має великий потенціал біомаси, доступної для
енергетичного використання. Найбільша
кількість сільськогосподарської біомаси утво&
рюється в областях розташованих у централь&
них, південно&східних та південних областях
країни, тобто в місцях найбільш сприятливих
для вирощування сільськогосподарських куль&
тур. У цих областях щільність розподілу ре&
сурсів біомаси найбільша, тому вони мають най&
вищий рівень економічної доцільності перероб&
ки відходів первинної обробки сільськогоспо&
дарських культур [7, с. 180]. Водночас голов&
ними факторами які впливають на обсяги що&
річно утворюваних відходів рослинництва, є
посівні площі, валові збори та врожайність
сільськогосподарських культур.
На сьогодні у 65 країнах світу функціону&
ють понад 30 млн установок з виробництва біо&
газу, у т.ч. у країнах Європи — понад 12 тис. У
США працюють більше 10 великих біогазових
заводів, у Данії — 18, які переробляють 1,2 млн
біомаси. Німеччина є лідером щодо кількості
функціонуючих біогазових установок — понад
5 тис. У країнах Західної Європи завдяки та&
ким альтернативним теплоносіям покриваєть&
ся близько 20% загальних потреб палива в про&
мисловості. В Україні здійснюються лише перші
кроки у цьому напрямі, хоча масштаби накопи&
чення відходів дають змогу вважати їх потуж&
ним джерелом альтернативного палива. Водно&
час Україна як учасник Енергетичного співто&
вариства відповідно до виконання Договору
про асоціацію з Європейським Союзом за
останні роки упровадила низку ініціатив, що
сприятиме подальшому розвитку використан&
ня відновлюваних джерел енергії, виробницт&
во біогазу зокрема [10, с. 75].
Використання біогазових установок в Ук&
раїні є перспективним для розв'язання проблем
утилізації відходів, у тому числі рослинницт&
ва, поліпшення екологічної ситуації, підвищен&
ня родючості грунтів, зменшення енергозалеж&
ності та розвитку економіки на місцях.
У таблиці 1 наведено дані щодо енергетич&
ного потенціалу культур та відходів рослин&
ництва на виробництво біогазу (табл. 1).
Наприклад, за кордоном вже чимало фер&
мерів для одержання біогазу на виробництво
електричної і теплової енергії займають ок&
ремі поля кукурудзою, силосують її і протя&
гом року ефективно використовують у біога&
зових генераторах. Таку перспективу не мож&
на виключати і в Україні, особливо у віддале&
них домогосподарствах, до яких дорого обхо&
диться постачання природного газу та елект&
роенергії.
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Посівні площі зернової кукурудзи в Ук&
раїні у 2019 році становили понад 5 млн га.
Задля сушіння зерна кукурудзи використо&
вують здебільшого природний газ. Однак у
зв'язку з високою вартістю виробництва
рентабельність вирощування цієї культури
суттєво знижується. Також на ефективність
вирощування кукурудзи значною мірою
впливають погодні умови. Тому доцільно
частину площ посівів зернової кукурудзи (у
межах 2 млн га) замінити на вирощування
силосної кукурудзи, яка в подальшому буде
використовуватись задля виробництва біо&
газу. Це дозволить щорічно отримати близь&
ко 35,2 млрд. м3 біогазу або 17,0 млрд. м3 біо&
метану.
Вирощування силосної кукурудзи як сиро&
вини для виробництва біогазу є більш еконо&
мічно вигідним ніж вирощування кукурудзи на
зерно. Так, за сьогоднішньої ціни на зерно ку&
курудзи 2,4 тис. грн/т та потенційної врожай&
ності зерна 8 т/га, виручка від реалізації ста&
новитиме 19,2 тис. грн. Вихід біогазу з 1 га си&
лосної кукурудзи за врожайності 80 т/га ста&
новитиме близько 16 тис. м3/га або 8,5 тис. м /
га біометану. За теперішніх цін на природний
газ 6,4 грн/м3 виручка від реалізації станови&
тиме 54,4 тис. грн/га, тобто у 2,8 рази більшою.
Водночас фінансові затрати на вирощування
силосної та зернової кукурудзи є приблизно
однаковими.
Економічна привабливість використання
кукурудзи на енергетичні цілі може загрожу&
вати зменшенню продуктів харчування та
кормів. На основі цього ЄС прийняв новий За&
кон про поновлювані джерела енергії (EEG
2012), відповідно до якого масова частка куку&
рудзи у живильному субстраті для біогазових
установок має становити не більше 60 %. Тому
сьогодні країни ЄС розглядають цукрові буря&
ки, як альтернативу кукурудзі з точки зору
енергетичної сировини на виробництво біопа&
лива.
Для України цукрові буряки є традиційною
і найбільш ефективною культурою. З одного
гектара цукрових буряків (за урожайності
70 т/га) можна отримати до 11 тис. м3 /га біога&
зу з вмістом метану 60%. За однакових затрат
на вирощування виручка від реалізації цук&
рових буряків за ціни 410 грн/т становитиме
28,7 тис. грн/га, а за умови виробництва біоме&
тану — 38,4 тис. грн/га.
Економічно доцільним є використання як
сировини для виробництва біогазу цукрового
сорго, яке можна вирощувати у південних по&
сушливих регіонах України. З одного гектара
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Таблиця 2. Енергетичний потенціал овочевих культур та їх відходів на виробництво біогазу
Вид відходів /
овочевих культур
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Відходи овочів
Овочі:
цибуля
морква
цвітна капусти
свіжий гарбуза

Вихід
Вихід
Вихід
тепловї
біогазу
електроенергії,
енергії,
з 1 т, куб. м
кВт·год
кВт·год
57
5
7
80
73
59
51

8
6
5
5

11
8
7
6

Джерело: сформовано авторами за даними [4].

Таблиця 3. Енергетичний потенціал відходів
харчової промисловості рослинного
походження на виробництво біогазу
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид відходів
Відходи очистки сої
Картопляна барда
Вівсяні відходи
Пивна дробина
Яблучна серцевина
Соєве борошно
Ріпакове борошно
Різні харчові відходи

Вихід
Вихід
Вихід
тепловї
біогазу
електроенергії,
енергії,
з 1 т, куб. м
кВт·год
кВт·год
517
43
56
35
3
4
620
53
68
122
12
15
112
9
12
552
54
70
496
47
61
120
11
15

Джерело: сформовано авторами за даними [4].

посівів цукрового сорго можна зібрати до
100 т/га цукромісткої біомаси з цукристістю
соку до 18%, що забезпечує потенційний вихід
біогазу близько 17,6 тис.м3 /га. Орієнтовна пло&
ща посівів цієї культури в Україні може скла&
дати близько 500 тис. га, що забезпечить близь&
ко 4,4 млрд м3 біометану [1].
Крім цього, є велика група потенційної си&
ровини для виробництва біогазу, яка скла&
дається з свіжої трави, листя буряку, силосу
трави, кукурудзи і зернових рослин, вихід ме&
тану з котрих складає від 270 до 330 л/кг. Та&
кож можна використовувати олійний ріпак си&
лосований, який досить активно вирощується
в Україні [9]. Найменший вихід газу нижче
200 л/кг органічного субстрату має солома.
Енергетичні рослини мають невеликі відхи&
лення виходу газу, який обраховується в межах
300 л метану на кг органічного субстрату з ко&
ливанням ±30%.
Суттєво велику різницю проявляють енер&
гетичні рослини при розрахунку виходу з гек&
тару. Якщо вихід маси помножити на специфі&
чний вихід метану, то виходить продуктивність
метану з одиниці площі для конкретної куль&
тури. Найбільший вихід метану з сухої маси дає
буряк і врожайні силосні сорти кукурудзи —
6000 м3 метану/га. Міскантус, як багатолітня
культура, хоч і дає хороший врожай біомаси від
200 ц/га, але низький вихід метану знижує про&
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дуктивність площ до рівня трави і силосу —
4000 м3 метану/га.
Зерно і бульби хоч і мають високий особо&
вий вихід газу, та при перенесенні цих цифр на
продуктивність полів він буде складати 3000 м3
метану/га. Проміжні культури мають наймен&
шу продуктивність з площ, нижче 2000 м3 мета&
ну/га — це пов'язано з коротким вегетаційним
періодом [11].
Енергетичні культури, що використовують&
ся для виробництва біогазу, повинні мати про&
сту технологію вирощування, а також забезпе&
чувати високий вихід сухої речовини та метану
з одиниці площі.
Зокрема для виробників біогазу вирішаль&
не значення має, який вид рослин та сорт або
гібрид, що забезпечує найвищий вихід метану
з 1 гектару площі, оскільки це має вирішальний
вплив на економічні показники роботи біога&
зової установки. Варто зазначити, що як еле&
менти технології вирощування густота стоян&
ня рослин і ширина міжрядь можуть сприяти
збільшенню виробництва біомаси енергетичних
культур [2, с. 16].
Величина енергетичного потенціалу біома&
си в Україні коливається по роках і залежить
не тільки від урожайності основних сільсько&
господарських культур, а й від технології збо&
ру відповідних відходів. Крім того, одним з фак&
торів, що впливає на застосування рослинних
відходів для отримання біопалива є сезонність
їх утворення. Для забезпечення рівномірного
використання їх протягом усього року не&
обхідно дотримуватися спеціальних умов збе&
рігання, що тягне за собою певні витрати [7, с.
184].
Мають значний енергетичний потенціал і
овочеві культури та їх відходи на виробництво
біогазу (табл. 2).
Проте ці види сировини використовуються
як правило у вигляді доповнення до основної
сировини у біогазовій установці.
Вирощування та використання енергетич&
них сільськогосподарських культур, так чи іна&
кше, зіштовхується з дилемою споживання,
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неоднозначно сприймається населенням,
оскільки конкурує з харчовими культурами.
Водночас харчові відходи також заслуговують
на увагу, оскільки є енергетичними ресурсами,
що сприяють зниженню вартості утилізації, а
також захисту навколишнього середовища.
Харчові відходи утворюються постійно, їх не
потрібно спеціально культивувати і можна
ефективно використовувати, оскільки вони є
високоенергетичною сировиною для виробниц&
тва енергії.
Енергетичний потенціал деяких видів від&
ходів харчової промисловості рослинного по&
ходження на виробництво біогазу відображе&
но у таблиці 3.
Біогазова станція для переробки харчових
відходів є найбільш доцільним, доступним і
ефективним способом їх утилізації. І в порів&
нянні, наприклад, з технологією спалювання,
набагато доступнішою. Проте при повноцінній
доцільності реалізації, технічні вимоги до фер&
ментації харчових відходів досить високі. Пе&
редусім підвищені вимоги стосуються пласти&
кової упаковки, скла, кісток та інших непридат&
них для зброджування матеріалів, які йдуть з
харчовими відходами. При ферментації ці ре&
човини є проблематичними, тільки, якщо по&
трапляють у великих обсягах, оскільки заважа&
ють процесу розщеплення органічних речовин.
Тому кожна біогазова станція, що працює на
харчових відходах, передбачає наявність лінії
сортування.
Проведені дослідження показали, що най&
більш поширеними сільськогосподарськими
культурами, які використовуються для вироб&
ництва біогазу є цукрове сорго, кукурудза на
силос та цукрові та кормові буряки. Тому для
країн, які вважають за доцільне отримання до&
статньої кількості біогазу необхідно розшири&
ти посівні площі досліджуваних культур. Вар&
то зазначити, що перевага виробництва біога&
зу з сільськогосподарських відходів полягає в
тому, що вони є доступним засобом отриман&
ня енергії. Водночас відходи процесу виробниц&
тва біогазу служать високоякісним добривом,
а сам процес сприяє підтримці чистоти в
довкіллі [6, c. 280].
ВИСНОВКИ

Проведені дослідження показали, що ви&
користання біогазу в Україні є досить перс&
пективною справою, адже біогаз являє собою
один із особливих видів альтернативних дже&
рел енергії. Зокрема особливість виробницт&
ва та споживання біогазу полягає в зменшенні
енергозалежності від європейських газових
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ринків, низькій собівартості сировини для ви&
робництва його виробництва, створенні нових
робочих місць, розвитку економіки на місцях,
поліпшенню екології та підвищення родючості
грунтів, вирішенні проблем утилізації відходів
рослинництва та покращенні стану навколиш&
нього середовища загалом. Таким чином,
впровадження біогазових установок, що пра&
цюють на відходах рослинництва, є актуаль&
ним і економічно доцільним, про що свідчать
результати дослідження на основі даних пр.
вихід енергії.
Виробництво біогазу з відходів рослинно&
го походження є ефективною та інвестиційно
привабливою технологією, що зумовлюється
наявністю значного сировинного потенціалу в
нашій країні, сприятливими природно&кліма&
тичними умовами та низьким рівнем собівар&
тості даного виду енергії. Проте Україна пере&
буває на початковому етапі запровадження
відновлюваних джерел енергії, недостатньо
вивченими є науково&технічні та економічні
проблеми виробництва і використання біогазу,
що спонукає до продовження досліджень у
цьому напрямі.
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RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS
Забезпечення відповідного функціонування туристичної галузі розглядається як одне з пріоритетних державних завN
дань як важливий структурний елемент стратегії розвитку задля забезпечення якісних туристичних послуг, покращення іміджу
країни на міжнародній арені та зростання дохідної частини бюджету. Розробка державної туристичної стратегії в Україні
повинна передбачати той факт, що всі проблеми, пов'язані з правовим регулюванням (формування законодавства у турисN
тичній індустрії, розробка правових та організаційних заходів для забезпечення якісних туристичних послуг), повинні виріN
шуватися цілісно. Важливість розвитку сільського зеленого туризму відповідна, послідовна розробка державної стратегії
розвитку туристичної індустрії, сконцентрована на отримання якісно нового результату в даній галузі, який відповідав би
стану та тенденціям міжнародного ринку туристичних послуг та загальновизнаним міжнародним та європейським стандарN
там у цій сфері. Перспективний розвиток сільського зеленого туризму повинен реалізовуватися поетапно на основі викориN
стання організаційних, правових та економічних принципів. На першому етапі реалізації державної стратегії розвитку туриN
стичної індустрії необхідно послідовно визначити нагальні проблеми в системі функціонування та розвитку сільського зелеN
ного туризму в цілому, а також проблем правового регулювання туристичної діяльності, на другому необхідно імплементуN
вати вдосконалену нормативноNправову базу в дійсність, задля надання якісних послуг.
Ensuring the appropriate functioning of the tourism industry is considered as one of the government's priority tasks, as an important
structural element of the development strategy in order to provide highNquality tourism services, improve the county's image in the
international arena and increase income to the budget. The development of the national tourism strategy in Ukraine must imply the fact
that all the problems related to legislative regulation (the formation of legislation in the tourism industry, the development of legislative
and organizational measures to provide highNquality tourism services) must be solved in an integrated way.
The research purpose. To introduce a generalizing definition of the economic category "rural green tourism". To examine the
current state and prospects of this type of leasure in tourism industry. To determine the main problems and outline the priority
tasks for further development of rural tourism. The methodology of the research: methods of logical comparison, systematization
and generalization, general and special research methods, analysis and synthesis in particular, systemic and structural analysis,
statistical data analysis, graphical method, that made it possible to achieve the research aim.
The importance of the development of rural green tourism, appropriate, successive implementation of the government's
development strategy of the tourism industry is focused on obtaining a qualitatively new result in this industry, that would
correspond to the state and tendencies of the international market of tourism services and the generally accepted international
and European standards in this area. The prospective development of rural green tourism must be implemented step by step on
the basis of using organizational, legislative and economic principles. At the first stage of implementing the government's
development strategy of the tourism industry it is necessary to determine the urgent problems in the system of the functioning
and development of rural green tourism in general in succession, and also the problems of legislative regulation of tourism
activities; at the second stage it is important to put the improved legislative and regulatory base into practice in order to provide
highNquality services.

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, туристична діяльність, сільський зелений
туризм, турист, база розміщення.
Key words: tourism, tourism industry, tourism activity, rural green tourism, tourist,
accommodation base.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах сьогодення, особливо під час пан&
демії COVID&19, збільшується психологічна на&
пруга серед населення, яке все більше потре&
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бує морального відпочинку від ситуації, що
склалася не тільки в Україні, але й у світі. Оскіль&
ки виїзний туризм для багатьох людей поки за&
лишається неактуальним, з питань власної без&
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пеки за здоров'я, все більшої актуальності на&
бирає відпочинок на теренах своєї країни. Ви&
рішенню цього питання може сприяти розви&
ток сільського зеленого туризму. Що матиме
також позитивний влив не економіку країни,
оскільки такий вид туризму в світі приносить
від 7 до 20 % прибутку в туристичну індустрію.
У багатьох селах наразі спостерігається
зменшення чисельності населення, не говорячи
про відтік кваліфікованих кадрів, що є основою
ефективного розвитку сільського зеленого ту&
ризму. Водночас можна не тільки частково вир&
ішувати проблеми безробіття, але й підвищува&
ти матеріальний добробут населення. Розвиток
сільського зеленого туризму, також сприятиме
покращенню екологічної ситуації в регіонах,
шляхом поширення екологічної освіти серед
громадян, що матиме позитивний вплив на стан
навколишнього середовища.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тематику туристичної галузі та проблема&
тику й перспективи розвитку сільського зеле&
ного туризму в Україні досліджує значна
кількість науковців. Зокрема, такі автори, як
Ю.В. Алексєєва [1], В.І. Биркович [2], В.О. Бой&
ко [3; 20; 22], Ю. Бондар [4], В.Г. Грановська [21;
23; 24], О.Ю. Дмитрук [6], О.М. Євдокімова [17],
В.В. Іванишин [7], Ю.Є. Кирилов [21; 23],
Р.Б. Кожухівська [8], В.М. Крикунова [23], В. Ку&
ценко [9], В.К. Лабарткава [19], Н. Легінь&
кова [4], С.А. Мазур [10], А.П. Печенюк [7],
А.М. Прилуцький [10], О.М. Сердюкова [15],
О. Стецюк [16], А.Ю. Стренковська [17], Л. Те&
одорович [18], В.В. Худоба [19] у своїх працях
приділяють увагу аналізу деяких етапів станов&
лення та розвитку сільського зеленого туриз&
му на теренах Україні в рамках глобалізацій&
них туристичних процесів та викликів, які впли&
нули на розвиток та становлення рекреаційно&
туристичної індустрії. Нині питання розвитку
сільського зеленого туризму залишаються не&
достатньо вивченими, а аналіз наукових досяг&
нень дослідників дає підстави стверджувати
про існування різних підходів у вивченні цього
питання.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є узагальнення визначення
економічної категорії "сільський зелений ту&
ризм". Дослідити стан і перспективи розвитку
такого виду відпочинку в туристичній індустрії.
Визначити головні проблеми і сформулювати
пріоритетні завдання для подальшого розвит&
ку сільського туризму.
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ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У національній та міжнародній практиці
досить часто зустрічається термін "сільський
зелений туризм", який набув особливого поши&
рення на теренах Франції та Швейцарії у ХХ ст.
і з того часу став найбільш вживаним. Нині у
науковій літературі існує чимало визначень
сільського зеленого туризму [15, с. 88]. Серед
них найбільш вживаними, на нашу думку, є:
1) різновид туристичної діяльності, котрий
має причетність до навколишнього довкілля та
етичного розмаїття відповідної території чи
імплементує навички результативного зеленого
менеджменту природного середовища [15, с. 87];
2) комплексна багатоаспектна праця, де цей
вид діяльності охоплює такі види подорожей:
оздоровчі, спортивні, полювання, рибальство,
пішохідні прогулянки, гірські походи, альпі&
нізм, кінні прогулянки, включаючи спеціалізо&
вані туристичні категорії [16, c. 7];
3) форма туристичної діяльності, котра
включає відпочинок у межах сільської місце&
вості, включно у селищах та малих містах, що
передбачає проживання у приватних садибах
[15, с. 87];
4) категорія енергійного відпочинку з еко&
логічно багатозначним наповненням та спе&
цифічним інтегруючим вектором рекреаційної
діяльності людей, котрі формують свої відно&
сини з навколишнім середовищем та іншими
індивідами на базі спільних інтересів, взаємо&
розуміння та поваги [6, с. 38].
Узагальнивши ці трактування, можна сфор&
мулювати поняття: "сільський зелений туризм"
— вид відпочинкового туризму у сільській
місцевості з відносно незайманою природою, де
туристи ведуть спосіб життя притаманний
відповідній місцині з урахуванням звичаїв, ет&
нічних та колоритних особливостей, виконують
традиційну просту сільську працю задля одер&
жання естетичного задоволення та з метою
культурного розвитку і оздоровлення.
Ресурсною базою сільського зеленого ту&
ризму є рекреаційно&туристичні ресурси при&
родно&заповідного фонду (далі — ПЗФ). Згідно
з чинним законодавством [14], Природно&запо&
відний фонд України — це ділянки суші та вод&
ного простору, природні комплекси, які мають
унікальну природоохоронну, наукову, естетич&
ну, рекреаційну та іншу цінність.
До природно&заповідного фонду України
належать території сформовані природою, а
також штучно створені об'єкти, по категоріям
яких нараховується в країні 11 — загальнодер&
жавного та місцевого значення (рис. 1) [13].
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Рис. 1. Об'єкти природноPзаповідного фонду України
Джерело: складено автором на основі джерела: [13].

Станом на 2019 р. ПЗФ України налічує
8396 території та об'єктів, загальна площа яких
4,318 млн га в межах території, де фактична
площа на суші становить 3,991 млн га, інша ча&
стина 0,327 млн га в межах акваторії Чорного
моря [13].
Кожного року поточна кількість об'єктів
ПЗФ видозмінюється, у 2018 р. порівняно з по&
переднім 2017 р. ця кількість зросла на 100 об'єк&
тів. Ресурсна база об'єктів ПЗФ достатньо ве&
лика як на місцевому рівні, так і на загальнона&
ціональному, що надає усі можливості для роз&
витку екологічного туризму в усіх регіонах
України. Стренковська А. Ю. та Євдокімова О.
М. виділили ТОП областей країни за кількістю
природно&заповідних територій, до яких відно&
сяться Чернігівська область, що налічує 665 оди&
ниць, Тернопільська обл. — 639 од., Черкаська
обл. — 540 од., Хмельницька обл. — 522 од. та
Закарпатська обл. — 468 од. та інші (рис. 2) [17,
с. 43].
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Стосовно ресурсного забезпечення країни,
Теодорович Л. виокремила найголовніші регі&
они становлення та розвитку сільського зеле&
ного туризму, як&от: Полтавська, Закарпатсь&
ка, Одеська, Черкаська, Запорізька, Терно&
пільська, Миколаївська, Херсонська області та
регіон Полісся. Для інших областей країни
Львівської, Харківської, Сумської, Івано&
Франківської, Вінницької, Хмельницької та
Чернівецької, даний вид туристичної діяльності
являється перспективним вектором розвитку,
проте недостатньо розвинений [18, с. 327].
На території країни у кожній області розта&
шовано різноманітні бази та об'єкти розміщен&
ня, відповідно до статистичних даних у 2018 р.
колективних засобів розміщення налічувалося
4115 одиниць, з яких: 2474 одиниці — готелі та
аналогічні засоби розміщення, а кількість спец&
іалізованих засобів розміщення склало 1641
одиниці [12]. В основному проживання екоту&
ристів відбувається в еко&готелях, які на сьо&
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700 665 639

демонструють негативну тенденцію,
де загальна кількість садиб у країні
540 522
(фізичні особи&підприємці), які нада&
468
500
420
вали туристичні послуги в 2018 р.,
390 387
358 347 347
400
331
зменшилася на 52 одиниці проти 285
310
269
300
в 2017 р. і становить 233 садиби (табл.
243
222 222
178 178
2). Загальна площа яких збільшила&
200
141 123
ся на 5219,2 тис. м2 і складає 71208,4
81
100
м2, водночас у 2018 р. на 6431 м2 жит&
0
лова площа зменшилася до 23556,7 м2.
Стосовно чисельності розміщених
осіб, то в 2018 р. вона зменшилася
на 10637 осіб до 39311, проте за да&
них умов зросла середня місткість
сільських садиб на 0,9 місця.
Рис. 2. Кількість природноPзаповідних територій
Стосовно урахування оцінки чи&
в кожній області України, станом на 2018 р., од.
сельності
туристів, які скористалися
Джерело: сформовано автором на основі джерела: [17, с. 43].
у 2018 р. послугами сільського зеле&
ного туризму в розрізі областей, серед лідерів
Таблиця 1. Готелі, які пройшли екологічну
знаходиться Івано&Франківська — 16903 осо&
сертифікацію "GreenKey" у 2019 р.
би, Львівська — 5227 осіб і Чернівецька — 5207
Чисельність
осіб [12].
Місцезнаходження
Найменування еко-готелів
еко-готелів
Туризм є індустрією, яка сильно впливає на
Radisson Blu Hotel
Місто Київ
6
розвиток
економіки, однак порівняно з інши&
Екодім «Maison Blanche
B&B»
ми країнами світу український туризм розви&
Park Inn by Radisson
вається недостатньо ефективно, де причини
Radisson Blu Hotel
можуть бути різними: починаючи з політичної
Inter Continental Hotel
Hotel Galera
ситуації в країні і закінчуючи низькою якістю
Екодім «Maison Blanche»
Київська область
2
обслуговування споживачів у сфері туризму.
Екодім «Maison Blanche»
Головними проблемами цієї нестабільності
Radisson Blu Resort Bukovel
Івано-Франківська
1
розвитку сільського зеленого туризму, які спо&
область
вільнюють та гальмують розвиток зазначеної
Джерело: складено автором на основі джерела: [11].
індустрії в Україні є:
— відсутність державної стратегії та відпо&
годні дуже популярні. Розбудова мережі еко&
готелів сприяє залученню додаткових туристів відної політики;
— відсутність відповідної нормативно&пра&
і коштів до регіональних бюджетів [5]. Україна
є учасником міжнародної сертифікаційної про& вої бази;
— незадовільний стан транспортної інфра&
грами "GreenKeу", згідно із проведеним рейтин&
гом у 2019 р. обіймає 21 місце, поряд із Швей& структури;
— недосконалий технічний стан інженерної
царією та Іспанією, маючи лише 9 сертифіко&
та комунальної інфраструктури в регіонах;
ваних еко&готелів (табл. 1) [11].
— незадовільний рівень сервісу і низька
Проведені дослідження на базі оприлюдне&
ної статистичної інформації органами Держав& якість обслуговування, в тому числі гостро
ної служби статистики України щодо розвитку стоїть питання підвищення якості підготовки
сільського зеленого туризму за 2017—2018 рр. професійних кадрів та вивчення іноземних мов,
для успішної організації сфери туриз&
Таблиця 2. Динаміка розвитку сільського зеленого
му;
туризму в Україні
— абсентеїзм податкового та фі&
Площа садиб, м2
Середня
нансового
стимулювання державою
Чисельність
місткість
Чисельність
У тому
розміщених
експорту
туристичних
послуг та діяль&
Рік
садиб, од.
садиб,
Всього
числі
осіб
ності
вітчизняних
туроператорів;
місць
житлова
2017
285
65986,2 29887,7 49948
12,6
— низький рівень створення та по&
2018
233
71208,4 23556,7 39311
13,5
кращення туристичного іміджу України;
Відхилення
-52
5219,2
-6431
-10637
0,9
— просування національного тури&
2018 до
стичного продукту на міжнародному та
2017 (+,-)
внутрішньому ринках;
Джерело: складено автором на основі джерела: [12].
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— відносно невеликий відсоток готелів та
місць тимчасового проживання, що відповідає
світовим стандартам;
— нестабільна політична ситуація [4, с. 344];
— відсутність загальних методів визначен&
ня рекреаційних навантажень та відсутність
відповідного правового забезпечення рекреації
у ПЗФ;
— недостатня чисельність деталізованої
інформації стосовно місцевостей проведення
сільських зелених турів та програм;
— відсутність відповідно сформованих мар&
шрутів і програм для різноманітних категорій
туристів;
— відсутність єдиних стандартів ціноутво&
рення на послуги та пропозиції, які надаються
туристам;
— відсутність якісної рекламно&інформа&
ційної інформації;
— відсутність механізмів розділу частини
фінансових надходжень від сільського зелено&
го туризму та скеровування цих коштів на по&
треби місцевих жителів;
— недооцінено необхідність залучення
місцевого та сільського населення для розвит&
ку даного виду туризму [18, с. 328];
— відсутність поняття "статистики сіль&
ського зеленого туризму" як окремої категорії
дослідження, а діяльність пов'язана із цим сек&
тором, розглядається в загальному сенсі [7, с.
734].
Як наслідок, відсутність ефективної систе&
ми управління сільським зеленим туризмом
обмежує надходження грошових активів до
бюджету країни, не сприяє збільшенню робо&
чих місць для громадян країни, не прививає се&
ред населення країни екологічної культури, не
дає змоги раціонального використання турис&
тичного потенціалу країни. Лише у випадку
усвідомленням того, що сільський зелений ту&
ризм являється важливим структурним елемен&
том сталого розвитку ПЗФ та сільських тери&
торій, можна вирішити проблеми та усунути
перешкоди на шляху становлення та розвитку
сільського зеленого туризму. Пріоритетними
завданнями розвитку сільського зеленого ту&
ризму в країні є такі:
— підготовка кваліфікованих фахівців у
даній галузі;
— розробка широкого асортименту нових
продуктів екологічного туризму;
— використання гнучкої цінової політики;
— допомога держави в просуванні турис&
тичних продуктів на світовий ринок;
— спільна робота регіональної влади і
місцевого самоврядування в управлінні розвит&
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ком зеленого туризму в регіональних об'єктах
природно&заповідного фонду;
— залучення вітчизняних та іноземних інве&
стицій, мотивуючи їх участь, наприклад, спро&
щенням податкових обтяжень та всіляко спри&
яти бажанням ділових людей брати участь у
розвитку регіону [23, с. 579].
Передусім Н.В. Трусова та ін. визначили, що
для подальшого становлення та розвитку
сільського зеленого туризму в Україні потрібно
сформувати відповідну законодавчу норматив&
но&правову базу, яка б регулювала діяльність
у даній сфері; здійснити категоризацію баз
відпочинку; сформувати заходи, які б заохочу&
вали подорожуючих провести більше часу на
природі [23].
Оскільки є два різновиди моделей роз&
витку сільського зеленого туризму — авст&
ралійська, де форм ування туристичної
діяльності відбувається в діапазоні дикої
природи та західноєвропейська — реаліза&
ція подорожей в межах природних територій
де забезпечена надійна охорона. На нашу
думку, пріоритетною моделлю становлення
сільського зеленого туризму на внутрішнь&
ому ринку туристичних послуг України яв&
ляється остання. Визначальними перспекти&
вами розвитку зазначеної галузі в Україні є
такі:
1. Зростання туристичного потенціалу краї&
ни.
2. Узгоджена взаємодія державних та при&
ватних структур.
3. Збільшення доступності туристичних по&
слуг для всього населення, незалежно від віку,
статті, доходу та ін.
4. Підвищення екологічної свідомості насе&
лення шляхом проведення еколого&просвіт&
ницької діяльності.
5. Сприяння формування відповідної сфе&
ри послуг в регіонах.
6. Створення нових туристичних еко&марш&
рутів.
7. Виробництво та поширення місцевої ко&
лоритної продукції.
8. Поновлення етнічних традицій та звичаїв
населення країни.
9. Забезпечення розвитку малого та серед&
нього бізнесу в сільській та приміській місце&
востях.
10. Створення робочих місць для місцевого
та сільського населення регіонів завдяки роз&
витку сільського зеленого туризму.
11. Асекурація раціонального застосуван&
ня природно&рекреаційної та культурно&істо&
ричної ресурсної бази [21, с. 362].
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2020
Таким чином, можна стверджувати, що
сільський зелений туризм в Україні єодиним з
найперспективніших туристичних напрямів.
Його розвиток дає низку переваг, що насам&
перед орієнтовані на активізацію економічної
діяльності в сільській місцевості, відновлення
автентичності окремих поселень (їх культури,
традицій, звичаїв), позитивно впливає на еко&
номічну ситуацію у регіонах, надає усі мож&
ливості для популяризації країни за кордо&
ном, а головне — не потребує значних інвес&
тицій.
ВИСНОВКИ

Аналізуючи поточний стан сільського зеле&
ного туризму, було визначено головну його про&
блематику: відсутність "профільного закону",
який регламентував би цей вид діяльності; низь&
кий рівень розвитку інфраструктури ринку по&
слуг зеленого туризму та соціальної інфраст&
руктури села; застарілість стереотипів меш&
канців сільських територій, що заважають ак&
тивно розвивати новітні види туристичної
індустрії; відсутність державних програм
підтримки розвитку зеленого туризму та обме&
жений обсяг їх фінансового, консалтингового
та інформаційно&маркетингового забезпечен&
ня; низький рівень інформатизації і популяри&
зації зеленого туризму в регіонах України се&
ред населення європейських країн; відсутність
політичної стабільності та соціальна напруга у
суспільстві, погіршення світового іміджу Ук&
раїни.
На території України досить сприятливі
умови та наявні ресурси для розвитку сільсько&
го зеленого туризму, але щоб він став пріори&
тетним напрямом національного туризму, не&
обхідно розробити спеціальні державні, регіо&
нальні та місцеві програми, але їх ефективність
буде низькою без зваженого ставлення кожно&
го з нас до довкілля.
Сільський зелений туризм має незапе&
речний соціально&економічний зміст, який
проявляється у такому: сприянні економі&
чному розвитку регіонів через збільшення
місцевих доходів, створення нових робочих
місць, розвиток галузей, що орієнтовані на
в ир о б ни ц т во тур и ст и ч но г о п р одукту;
відновленні і зміцненні трудового потенці&
алу людини, що є головною умовою її про&
дуктивної участі в економічному житті сус&
пільства.
Для розвитку туризму в Україні необхідно
створити наступні умови:
— прийняття законів, які б регулювали
вплив на природне середовище;
Передплатний індекс 21847

— удосконалення правового забезпечення
розвитку рекреаційних територій;
— проведення комплексного управління
охорони природного середовища;
— забезпечення доступності інформації
про пропозиції українського туризму для за&
кордонного споживача;
— удосконалення маркетингової політики
у сфері сільського зеленого туризму;
— створення позитивного туристичного
іміджу України;
— забезпечення сталого розвитку туризму;
— створення пільгових умов діяльності для
тих фізичних і юридичних осіб, які займаються
сільським зеленим туризмом.
Отже, в Україні необхідно створити
чіткий механізм статистичних спостережень
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аналізу туристичної галузі, що сприятиме пе&
ретворення її на соціально&орієнтовану, еко&
номічно&ефективну та екологічно&спрямова&
ну.
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THE STATE OF MODERN GOVERNMENT PROPERTY IN UKRAINE: SIGNS OF
STRENGTHENING SYSTEM DEFORMATION CHANGES
Статтю присвячено дослідженню особливостей сучасної державної власності у вітчизняній транзитивній екоN
номіці. З'ясовано, що специфічні риси державної власності сьогодення утворилася під впливом процесу олігархіN
зації приватної власності. У статті показано, що процес приватизації й акціонування державної власності почав деN
формуватися з перших етапів роздержавлення і демонополізації пострадянських економік. Доведено, що за резульN
татами приватизації державна власність набула рис клановоNолігархічного привласнення, тісно взаємодіючі з моноN
польноNприватною власністю. У статті розкрито закономірність появи механізму клановоNолігархічного перерозпоN
ділу ресурсів і доходів суспільства як головної ознаки реформованості сучасних моделей відносин як державної, так
і приватної власності. Показано, що подальші дослідження у цьому напрямі є актуальними і мають бути спрямовані
на поглиблене вивчення причин і факторів синхронізації процесів приватизаціїNолігархізації, що обумовили низку
системних деформацій відносин власності.
The article is devoted to the study of changes in modern domestic government property as one of the main elements
of the existing system of appropriationNalienation relations. It is shown that the state of government ownership depends
on other forms of ownership, primarily private. Internal modifications of the status of governmentNowned entities are
synchronized with the interests of big business. For these "actors" of the national economy a specific clan basis for decisionN
making is created on the possession and disposal of financial, material and labor resources at the initial stages of
denationalization and demonopolization. All economic and political decisions are made exclusively in the interests of
governmentNmonopoly clans, the needs and opinions of society are practically not considered. The article proves that
public and private forms have undergone negative systemic transformations, which has intensified the effect of other
deformation phenomena in societies. In this article such phenomena include: a) inefficient management, unprofitable
governmentNowned enterprises; b) low innovative activity of the business of private owners; c) the emergence of new
nonNeconomic forms of coercion of unprotected social groups. The main feature of government property deformation is
the emergence of the mechanism of governmentNoligarchic distribution of resources and incomes, which has developed
in transitive economies. The article proves that the action of this mechanism exacerbates other problematic situations
and processes in transitive economy. Such processes today are: increasing unemployment and inflation, distorting the
process of deindustrialization, which has turned into degradation, reducing real incomes and quality of life, etc. According
to the research results, it is concluded that the formation of the mechanism of governmentNoligarchic distribution
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is the main sign of modern state property deformation. It is noted that further research in this direction is relevant and
should be aimed at inNdepth clarification of the causes and factors of synchronization of privatizationNoligarchization
processes from the initial stages of privatization and demonopolization of the economy.

Ключові слова: приватизаціяCолігархізація, синхронізація економічних інтересів, кланоC
воCолігархічна власність, неефективний власник і працівник, нові форми позаекономічного приC
мусу, механізм клановоCолігархічного розподілу.
Key words: privatizationColigarchization, synchronization of economic interests, clanColigarchic
property, inefficient owner and worker, new forms of nonCeconomic coercion, mechanism of clanC
oligarchic distribution.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Як відомо, специфіка будь&якої форми
власності передусім задається особливостями
такої "формоутворюючої" ознаки, за якою во&
на виділяється з усієї системи відносин влас&
ності. Для державної власності такою ознакою
зазвичай вважається специфіка природи дер&
жави як власника, виразника інтересів соціу&
му, що володіє необхідними засобами для об&
слуговування досягнутого рівня розвитку
праці, виробництва, споживання суспільства
загалом. Про специфічну роль державної влас&
ності згадується також у процесі розробки но&
вих моделей прискореного, наздоганяючого,
випереджаючого і т.д. розвитку, орієнтованих
на постійне повернення до ліберальних кон&
цепцій реформації, які вимагаючи скоротити
державну власність, у тому числі і за рахунок
"нової хвилі" приватизації, "заганяють" у деп&
ресію відсталу економіку транзитивних країн.
Ці теоретичні конструкції псевдо ліберально&
го толку повністю відповідають негативній по&
зиції зарубіжних видань і всіляких фондів, які
виділяють гранти, щодо розвитку державної
власності в транзитивних економіках, віднов&
ленню пригнічених у соціумі колективістських
відносин, відносин взаємодовіри і поваги до
влади. Необхідність об'єктивних, неангажова&
них досліджень місця державної власності в
системі відносин привласнення обумовлюєть&
ся також неоліберальними соціологічними і
правовими дослідженнями змін статусів
суб'єктів і механізмів реалізації їх прав влас&
ності та "майбутнього" розвитку публічної,
державної, приватної власності і т.д. [1—3].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У значній кількості наукових праць украї&
нських і зарубіжних дослідників, присвячених
дослідженню основних форм привласнення, го&
ловний акцент робиться на опис етапів прива&
тизації у пострадянських республіках з дове&
денням висновків про помилки в організації
цього процесу, що спричинили всі постприва&
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тизаційні проблеми з теперішньою державною
власністю [4, с. 15—16; 5, с. 33—35; 6]. Практич&
но всі вчені роблять наголос на руйнівному
впливі "радянської ментальності" й відповідних
інститутів у перебудовних процесах, доміну&
ванні приватних інтересів партійно&урядової
номенклатури, прискорено&стихійному ха&
рактеру проведення приватизації тощо [7—9,
с. 453—455]. Відразу у післяприватизаційний
період почалося з'ясування наслідків привати&
зації, яку вже стали називати дикою, неупоряд&
кованою, тотальною тощо, і такою, що: а) при&
звела до стихійного "інтенсивного злому" існу&
ючих у той час форм власності; б) спричинила
неочікуваний зворотній результат: замість то&
тальної державної власності сталося тотальне
розповсюдження приватної власності, зрос&
тання інфляції та безробіття, масове знебіднен&
ня населення [7].
Вже зараз багато вітчизняних і зарубіжних
дослідників, коментуючи ствердження про
"інтенсивну ломку" "старих" форм власності,
відзначають, що на свідомість та рішення ре&
форматорів вплинули представники різних
течій західної ліберальної економічної думки,
які нав'язливо всупереч наслідкам цього про&
цесу намагаються довести, що приватна влас&
ність більш "природна, раціональна і ефектив&
на", а державна власність, зазвичай, нера&
ціональна й неефективна [10, с. 25]. Полеміка
стосовно "долі" державної власності, її функ&
цій та частки у економічній системі не вщухає,
й сучасні західні й вітчизняні неоліберали у купі
з неоінституціоналістами продовжують ствер&
джувати, що має неодмінно продовжуватися
політика впровадження західних "принципів
демократичного правління", за якими "для охо&
рони індивідуальної волі повинні бути уведені
конституційні обмеження", які перешкоджа&
ють значному коливанню часток державної і
приватної власності, а утримуватимуть їх на
такому рівні, що відповідатиме інтересам вели&
ких власників [3; 10; 11].
Однак реалії господарської практики країн
з народним господарством транзитивного ста&
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ну вказують на гальмування переходу до пост&
індустріальної економіки, посилення процесів
дендустріалізації, занепаду відтворювальних
процесів, різкого зниження реальних доходів
й добробуту населення. Отже, оцінки наявно&
го стану сучасних транзитивних економік обу&
мовлють необхідність перегляду таких неолібе&
ральних ідей і положень, що полягають в ос&
нові практичних рекомендацій з господарсько&
го управління, а саме: а) обов'язкова підтрим&
ка другорядної ролі державної та першості
приватної власності в системі відносин при&
власнення; б) приписування процесам привати&
зації виключних функцій щодо прогресивного
перетворення неринкових економічних систем
й трансформації "застарілої колективістської
моделі" поведінки все ще значної частки су&
спільства на конкурентній основі тощо.
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ

Метою статті є з'ясування системного ха&
рактеру деформаційних змін сучасної вітчиз&
няної державної власності з виявленням особ&
ливостей її подальшого розвитку. Досягнен&
ня поставленої мети вимагає розв'язання таких
задач: 1) з'ясування механізму спотворень дер&
жавної власності в процесі приватизації та у
постприватизаційний період; 2) виявлення си&
стемних зв'язків деформацій державної і при&
ватної власності у створенні кланово&олігарх&
ійчної моделі власності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Значна чисельність вітчизняних і зарубіж&
них дослідників справедливо вважає, що сис&
темні перебудови в сфері відносин власності
мають пройти "короткострокові перетворення,
пов'язані з кардинальною зміною наявних
форм власності, середньострокові перетворен&
ня, спрямовані на якісну стабілізацію системи
форм власності, що утворюють систему, і дов&
гострокові перетворення, пов'язані з повно&
цінною економіко&правовою реалізацією нових
відносин власності" [4, с. 9]. Отже, процес ре&
формування домінуючої у минулому держав&
ної власності не закінчується через намічений
рух "до постіндустріального суспільства з со&
ціально орієнтованою ринковою економікою
при активному включенні регулюючих функцій
держави" [4, с. 8] завдяки не лише приватизації,
але й націоналізації, колективізації та справж&
ньої демократизації відносин власності.
Натомість, знов була зроблена помилка —
абсолютизація приватизації у кардинальних
змінах державної власності, як раніше, на почат&
ку ХХ ст. — експропріація приватної власності
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для побудови соціалістичної моделі господар&
ства. При тотальній приватизації початку ХХІ ст.
не відтворилася нормально працююча (на ринко&
вих засадах) приватна власність, а створилася
кланово&олігархічна власність, в якій у деформо&
ваному вигляді взаємодіють і протистоять одна
одній державна і приватна власність. Провідні
вітчизняні вчені, досліджуючи принципові риси
кланово&олігархічної власності, ідентифікували
її як власність без відповідального ефективного
власника [12, с. 128; 13, с. 18].
Безповідальність нової деформованої фор&
ми власності виявилася у наступному: а) біль&
шість осіб (з приблизно 20 млн акціонерів) були
власниками номінально, оскільки за результа&
тами сертифікатних аукціонів не оформили
право власності на акції. Значна частина тих,
хто отримав акції, не допускалася до управлі&
ння підприємствами, і змушені були продати за
безцінь свої цінні папери, майже 8 млн осіб вза&
галі відмовилися від участі у сертифікатній при&
ватизації. Отже, великі і середні власники про&
ігнорували інтереси дрібних акціонерів, які так
і не стали повноцінними власниками [14, с. 3];
б) драматизм вітчизняного перерозподілу, а не
трансформації державної власності, полягав у
тому, що неефективний приватний власник по&
родив і масово відтворив неефективного пра&
цівника і неефективну державу [15, с. 5].
Неефективність приватного власника означає
те, що весь великий бізнес практично "злився" з
центральними і місцевими органами державного
управління — сформувалися олігархічні клани,
які постійно конкурують за сфери впливу, а не за
створення (шляхом впровадження техніко&тех&
нологічних, продуктових, управлінських тощо
новацій) й привласнення інноваційного прибут&
ку. Представники олігархічних кланів фактично
перетворилися на неофеодалів, отримуючи різні
види олігархічної ренти (перед усім, стійкий до&
датковий дохід від експлуатації здешевленої ро&
бочої сили) [13, с. 18; 16].
Відробляючи грантові гроші, "непримирен&
ну критику" кланово&олігархічного капіталіз&
му (аж до ідеї військового перевороту у своїх
державах) демонструють деякі білоруські і
російські соціологи і публіцисти [17—19], щоб
нарешті впровадити будь&яку (американську,
європейську чи азіатську) "ліберальну модель
держави добробуту", навіть відмовляючись від
проведення "політики побудови соціально&
орієнтованої держави" (про яку так голосно за&
являють сучасні ліберали), аби лише послаби&
ти можливості бюрократично&державного апа&
рату, пропонувати свої послуги на так звано&
му "адміністративному ринку" [17].
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Неефективність держави полягає у: по&пер&
ше, відсутності контролю за використанням за&
лишків державної і значних обсягів придбаної
приватної власності, як відмічають вітчизняні
дослідники, з початку приватизаційного проце&
су "…були по&варварськи вирізані на металоб&
рухт і зникли тисячі унікальних переробних
підприємств при повній байдужості, а іноді за
прямого сприяння держави"; по&друге, пост&
ійному деформованому перерозподілі держав&
ної власності та нехазяйському використанні
приватної власності (відсутності процесів мо&
дернізації), що призвело до гальмування відтво&
рювальних процесів в економіці, критичної зно&
шеності основного капіталу, і майже до немож&
ливості його оновити [13, с. 21]; по&третє, впро&
вадженні державою так званої політики дере&
гуляції економічних процесів, яка презентуєть&
ся під гаслом зниження олігархічного тиску на
економіку, а за своєю суттю є партикулярною
(орієнтованою на цілі олігархії й бюрократії) й
на практиці "виливається" у: занедбання про&
блем суспільства, уникнення відповідальності
перед соціумом за невиконані зобов'язання;
підміну декларованих цілей (сталого, виперед&
жаючого, наздоганяючого тощо) розвитку краї&
ни приватними цілями "кланів [13, с. 25; 20; 21];
Неефективність працівника в умовах від&
сталої, збиткової, за влучним висловленням
грузинського вченого Папави В.Г., вітчизняної
некроекономіки, проявляється у "розмивання
прав власності", послабленні можливості їх
захисту від свавілля роботодавців [22]. Явище
"неефективності" через послаблення захисту
прав власності торкнулося також малих і се&
редніх власників, не кажучи вже про незамож&
них громадян, що провокує закріплення
"відсталості" соціуму у перспективі, а фактич&
но утверджує інституціональну експлуатацію
як нову позаекономічну форму примушення. За
влучним висловленням Кіндзерського Ю.В.,
контрольована олігархією держава як ніколи
близька "… до узаконення трудового безпра&
в'я, фактичного "трудового рабства" найманих
працівників…" подібно до сформованого у
тіньовому секторі економіки [13, с. 29].
Тут доречно згадати висловлення одного з
найвидатніших прихильників реформування
соціалістичної економіки на ринкових засадах і
переходу до приватної моделі господарювання
Гаврилишина Б., який ще на початку 2000&х років
попереджав, що одна лише зміна державної
форми власності на приватну, не покращить
діяльність фірм, і не поліпшить життя населен&
ня. Вчений вказував на досвід Сінгапуру, який у
найкоротші терміни перетворився з відсталої
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країни на успішного "тигра" на базі саме держав&
ної власності, причому багато з цих державних
підприємств визнано світовими лідерами у своїх
секторах економіки [23]. На нашу думку, успіх
економіки Сінгапуру полягає у цивілізованій
взаємодії політичної сили бюрократичного апа&
рату з економічною силою великих монополій
за активної регуляторної політики держави.
Багато вітчизняних вчених, журналістів, еко&
номічних оглядачів, відзначають про те, що при&
ватизаційний досвід різних країн показав не&
обхідність контролю державою діяльності при&
ватних підприємств. Недостатність чи від&
сутність такого контролю є однією з причин еко&
номічної неефективності й соціальної небезпе&
ки. Виведення надвеликих сум в офшори і за кор&
дон при неефективному господарюванні й де&
монстративно&надмірному споживанні олі&
гархату і бюрократії на фоні масового зубо&
жіння населення, хронічного дефіциту держав&
ного бюджету викликає стійке соціальне від&
торгнення й недовіру до влади [24]. В аспекті
сказаного вкрай утопічними представляються
міркування деяких вчених про створення за ре&
зультатами приватизації державної власності
"соціально однорідніх масових суспільств" з ве&
ликим середнім класом та "елітистською демок&
ратією" [25, с.11], в яких проблеми узгодження
економічних інтересів соціальних груп і класів
розв'язуються через активізацію ролі еліт у еко&
номічному житті суспільства.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підсумовуючи викладений матеріал, необхі&
дно зауважити, що дослідження змін сучасної
вітчизняної державної власності будуть резуль&
тативними, якщо вона розглядатиметься як еле&
мент системи привласнення&відчуження, що
склалася. У такій трактовці стан державної влас&
ності залежить від інших форм власності, перед
усім приватної. Внутрішні модифікації статусів
суб'єктів державної власності синхронізуються
з інтересами великого бізнесу. Для цих "акторов"
національної економіки ще на початкових ета&
пах її роздержавлення і демонополізації ство&
рюється спільна (інтегрована) кланова основа
прийняття рішень щодо володіння й розпоряд&
ження фінансовими, матеріальними й трудовими
ресурсами виключно у власних інтересах, попри
потреби й думки соціуму. Обидві форми влас&
ності, державна і приватна, спіткали системних
негативних трансформацій, що посилювали дію
інших деформаційних явищ у суспільстві: а) не&
ефективне господарювання, збитковість держав&
них підприємств, низька інноваційна активність
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бізнесу приватних власників; б) поява нових по&
заекономічних форм примусу до праці і підви&
щення рівня експлуатації певних (в основному
незахищених) соціальних груп; в) закріплення
механізму державно&олігархічного розподілу і
перерозподілу ресурсів і доходів, що склався у
транзитивних економіках, й виявився найдефор&
мованішою рисою сучасної державною влас&
ності, адже постійно загострював й спотворював
інші проблемні ситуації і процеси (безробіття,
інфляцію, деіндустріалізацію тощо). Подальші
дослідження у цьому напрямі набувають підви&
щеної актуальності і можуть бути пов'язані з по&
глибленим вивченням причин і факторів синхро&
нізації процесів приватизації&олігархізації, які
вже на початкових етапах роздержавлення і де&
монополізації економіки сприяли утворенню ме&
ханізму державно&олігархічного розподілу.
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COMPONENTS OF ENERGY EFFICIENCY
Актуалізацію питань енергоефективності зумовлено вичерпністю ресурсів та посиленням антропогенного наN
вантаження на навколишнє середовище. Встановлено, що для України характерною рисою є високий рівень енергоєN
мності виробництва, порівняно із показниками інших країн світу. Скорочення споживання енергетичних та інших
ресурсів потребує удосконалення та модернізації господарської діяльності, техніки та технологій та усіх сфер діяльN
ності. Визначено, що для запровадження проєктів з енергоефективності на локальному рівні доцільно враховувати:
потенціал переходу на відновлювані джерела енергії, рівень споживання теплової та електроенергії, успішність реаN
лізації подібних проектів. У процесі дослідження динаміки споживання теплової та електроенергії за останні чотири
роки не виявлено значних коливань, що не відображає ефективності низки реалізованих заходів щодо енергоефекN
тивності у Житомирській обл. Встановлено, що основними споживачами теплоенергії у області є промисловість та
сфера освіти, що доводить необхідність реалізації програм з енергоефективності.
Achieving energy efficiency is an important condition for successful socioNeconomic development of the national
economy. Integration into the world economic system also requires awareness of the need for energy conservation and
energy efficiency of production. First of all, it allows to solve global issues (limited energy resources, climate change,
environmental pollution). In addition, it is important to ensure energy independence and energy security of the state.
The urgent need to ensure energyNefficient development of Ukrainian enterprises is caused by the annual growth of energy
prices, highNenergy intensity of the economy, low competitiveness of products in foreign markets. It is established that a
characteristic feature of Ukraine is the high level of energy intensity of production, compared to other countries. Decreasing
the consumption of energy and other resources requires improvement and modernization of economic activity, equipment
and technologies and all spheres of activity. It is determined that for the implementation of energy efficiency projects at
the local level it is advisable to take into account: the potential for transition to renewable energy sources, the level of
consumption of heat and electricity, the success of such projects. In the process of studying the dynamics of heat and
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electricity consumption over the past four years, no significant fluctuations were found, which does not reflect the
effectiveness of a number of implemented measures for energy efficiency in the Zhytomyr region. It is established that
the main consumers of heat in the region are industry and education, which proves the need to implement energy efficiency
programs. The condition of social buildings is usually rather poor, so it is important to focus on thermal modernization
in the specific sector. Companies providing thermal modernization services note that the insulation of the walls and the
replacement of windows and doors with energyNefficient ones will reduce heat consumption by almost half. This saving
is ensured by minimizing heat loss. However, in our opinion, it is necessary to introduce a set of measures, including
means of regulation and accounting of energy costs.

Ключові слова: енергоефективність, теплова енергія, енергоємність, відновлювані джерела
енергії, ресурсозбереження.
Key words: energy efficiency, thermal energy, energy intensity, renewable energy sources, resource saving.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Зважаючи на останні тенденції забруднен&
ня атмосферного повітря, посилення антропо&
генного навантаження на довкілля та вис&
наження запасів природних ресурсів, у світі
актуалізується питання енергоефективності.
Для України зазначене питання підсилюється
політичними та економічними чинниками. Та&
кож слід зауважити, що процес євроінтеграції
передбачає проведення низки реформ в енер&
гетичній сфері, які обов'язково мають включа&
ти екологічну складову. За даними Міжнарод&
ного енергетичного агентства серед глобальних
енергетичних трендів виокремлюють посилен&
ня екологічних вимог та перерозподіл інвес&
тицій на користь низьковуглецевих проектів [2].
Зосереджується увага на принципах гнучкості
основних гравців на ринку енергоресурсів з
метою швидкого реагування на зміни та кори&
гування векторів діяльності. Через зношеність
значної кількості будівель соціальної сфери,
збільшення витрат на оплату комунальних по&
слуг, що мають бути сплачені за кошти бюдже&
ту, зростає потреба у проведенні низки заходів
щодо енергозбереження. Зважаючи на вищена&
ведене, питання аналізу ефективного викорис&
тання енергетичних ресурсів є актуальним
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основні питання щодо енергоефективного
розвитку, зокрема у промисловості, розкриті
у роботах М. Афанасьєва, А. Данілкова, С. Єр&
мілова, Т. Салашенко та інших. Особливості
енергетичної сертифікації будівель та обгрун&
тування необхідності її проведення на різних
рівнях висвітлені у роботах А. Праховника,
В. Дешко, О. Шевченко та ін. Проте додатко&
Передплатний індекс 21847

вого опрацювання потребують питання забез&
печення енерго& та ресурсоефективності у ре&
гіонах, що не відносяться до лідерів реалізації
проєктів з ресурсозбереження та ВДЕ, однак, і
не є основними споживачами енергетичних ре&
сурсів.
МЕТА СТАТТІ

Метою дослідження є визначення особли&
востей забезпечення енергоефективності. У
процесі досягнення мети виконано такі завдан&
ня: дослідження рівня енергоємності вироб&
ництва в Україні; визначення основних складо&
вих забезпечення енерго& та ресурсоефектив&
ності; визначення рівня споживання відновлю&
ваних джерел енергії в Україні; динаміку вико&
ристання теплоенергії та електроенергії у Жи&
томирській обл.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У світі відмічається формування нової енер&
гетичної ідеології, серед характерних рис якої
слід виділити енергоефективність. У літературі
також зазначається необхідність пріоритезації
інтелектуальної енергетичні системи, що відпо&
відає вимогам ефективного функціонування [2;
3]. З точки зору споживання енергоносіїв важ&
ливим фактором є надійність та стабільність
постачання останніх. У процесі швидкого роз&
витку технологій перебої постачання енергії є
катастрофічними.
Важливим етапом трансформації енерге&
тичної сфери є використання нових відновлю&
ваних джерел енергії. Вищенаведений вектор
дозволить знизити рівень енергоємності вало&
вого внутрішнього продукту. Запровадження
альтернативних джерел енергії вимагає розвит&
ку інновацій, що у свою чергу потребує залу&
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чення значних обсягів інвестицій. З іншо& 0,3
0,271
0,25
го боку, розвиток альтернативної енерге&
0,238
0,25
0,232
тики сприятиме збільшенню кількості ро&
бочих місць та розвитку виробничих мож& 0,2
ливостей.
Енергоефективність розглядається у 0,15
0,117
0,115
0,114
0,11
площині екологічності та конкуренто& 0,1
спроможності держави [2]. З точки зору
підвищення енергоефективності, політи& 0,05
ка у даній сфері потребує комплексної
0
модернізації всіх складових. Міжнарод&
2016
2017
2018
2019
не енергетичне агентство у рекомендаці&
ях щодо політики підвищення енергетич&
Україна
Світ
ної ефективності визначає необхідність
запровадження низки заходів у таких Рис. 1. Порівняння показників енергоємності ВВП
сферах: будівництво, прилади та облад& в Україні і світі (в цінах 2015 р.) у 2016—2019 рр.,
кг н.е./$
нання, транспорт, промисловість, освіт&
Джерело: побудовано за даними Global Energy Statistical Yearbook 2020.
лення та комунальні послуги.
Успішний розвиток України (будь&якої об& Запроваджуються такі заходи як на рівні краї&
ласті, міста або підприємства на її території) є ни, регіонів та міст, так і на рівні окремих
неможливим без запровадження заходів, що підприємств і домогосподарств (рис. 2).
Скорочення споживання енергетичних та
забезпечать достатній рівень енергетичної не&
залежності та стале використання ресурсів. інших ресурсів (більше, ніж у два рази) — це
Наразі країна характеризується надзвичайно надскладне завдання, виконання якого можли&
високим рівнем енергоємності виробництва ве за умови чіткої мотивації суб'єктів на усіх
(рис. 1). І хоча за досліджуваний період спос& рівнях. Удосконалення та модернізації потре&
терігається чітка тенденція до скорочення спо& бує господарська діяльність, техніка та техно&
живання енергетичних ресурсів, проте в Ук& логії, споживчі практики, транспортний та
раїні його рівень є у двічі вищим за середні по& житловий сектори тощо. Однією з головних
умов досягнення такої амбітної цілі є стимулю&
казники у світі в цілому.
Така ситуація викликана домінуванням га& вання споживачів до скорочення споживання
лузей промисловості, характерною особли& ресурсів для виробничих потреб та у побуті.
вістю яких є значне споживання ресурсів, у т.ч. Очевидно, що зростання вартості енергетичних
і енергетичних. Крім того, рівень модернізації ресурсів вже стало одним з найвагоміших мо&
промислових підприємств та підприємств енер& тивів до скорочення їх споживання. Крім того,
гетичної галузі є низьким. А заходи, що в ос& дієвими є державні та місцеві програми зі сти&
танні роки запроваджуються в
Інструменти
Напрямки
країні, не забезпечують дос& Рівні забезпечення
забезпечення енергозабезпечення енергоенерго- та
татній темп зниження спожи&
та ресурсоефективності
та ресурсоефективності
вання енергії та основних видів ресурсоефективності
ресурсів.
Енергетичний аудит
Рівень країни
Поширення інноваційних
Загалом використання енер&
енерго- та ресурсоТермомодернізація
зберігаючих технологій
гетичних ресурсів в країні роз&
Рівень області
поділене між наступними спо&
Енергетична
(регіону)
Стимулювання
живачами: побутовий сектор
Місцеві ПЕР
запровадження енерго- та
Рівень міста ОТГ
(33%), промисловість (30%),
ресурсозберігаючих
Модернізація
транспорт (19%) та інші спожи&
технологій
вачі (18%). Україна, як підпи&
Інноваційні технології
Рівень
Стимулювання розвитку
сант багатьох міжнародних
підприємств,
та використання ВДЕ
ВДЕ
угод, зобов'язана скорочувати
установ,
організацій
споживання ресурсів та приво&
Електро- та
Модернізація систем
громадський транспорт
дити показники до світових
генерації та постачання
Рівень
рівнів [7]. Відповідно, заходи
тепла і енергії
домогосподарств
Відповідальне споживання
щодо зменшення споживання
ресурсів зорієнтовані пере&
Рис. 2. Основні складові забезпечення енергоP
дусім на названі категорії.
та ресурсоефективності
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мічного розвитку національної економіки.
Інтеграція у світову економічну систему
Роки
2018 до також потребує усвідомлення необхід&
Показники
2016 2017 2018 2016 у % ності енергозбереження та енергоефек&
Гідроенергетика, тис. т н.е.
660
769
897
135,9
тивності виробництва. Передусім це дає
Енергія біопалива та відходи, тис. т н.е.
2832 2989 3195 112,8
змогу вирішувати питання глобального
Вітрова та сонячна енергія, тис. т н.е.
124
149
197
158,9
характеру (обмеженість енергетичних ре&
Загальне постачання енергії від
3616 3907 4289 118,6
відновлювальних джерел, тис. т н.е.
сурсів, зміни клімату, забруднення довкі&
Частка постачання енергії від
3,8
4,4
4,6
лля) Не менш важливим є забезпечення
відновлювальних джерел, %
енергетичної незалежності та енергетич&
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики Ук& ної безпеки держави.
раїни.
Загалом Україна має значний потенц&
мулювання заходів з енерго& та ресурсозбере& іал розвитку ВДЕ та заміни традиційних енер&
ження; фінансові стимули та державні обме& гетичних та інших ресурсів на них. Проте об&
ження; інвестиції та доступні кредитні ресур& ласті країни, через специфічні природно&гео&
графічні умови та особливості господарської
си тощо [7].
Крім скорочення споживання, перспектив& діяльності, характеризуються дуже нерівномі&
ним також вважають перехід на відновлювані рними показниками потенціалу розвитку ВДЕ.
джерела енергії. Україна володіє достатнім Дослідження [5] засвідчили, що, наприклад, для
потенціалом для максимального заміщення ви& Житомирської області вищим є потенціал со&
копних видів палива та традиційних енергоре& нячної енергетики та енергетики на основі біо&
сурсів на ВДЕ, а саме: вітрову, сонячну, біо& та маси. Відтак саме такі проекти будуть більш
гідроенергетику. Наразі потенціал країни у цій привабливим для інвесторів та матимуть вищу
сфері реалізовано лише у незначній мірі, адже ефективність у цьому регіоні. Крім потенціалу
частка ВДЕ у енергетичному балансі країни є використання ВДЕ, не менш важливими є також
меншою за 10%. Дані щодо виробництва та спо& показники споживання енергетичних та тепло&
живання ВДЕ в країні наведено у таблиці 1. вих ресурсів в області. Адже їх рівень дозво&
Проте, слід зауважити, що наразі Державним ляє оцінити ступінь реалізації проектів з підви&
управлінням статистики України оприлюднено щення енерго& та ресурсоефективності та по&
дані щодо споживання ВДЕ лише за 2018 р. Ос& дальші перспективи їх запровадження в регіоні.
У контексті цього дослідження вважаємо за
танні зміни у законодавстві [4] потенційно
здатні були вплинути на загальні тенденції у доцільне вивчити динаміку використання теп&
секторі, проте обмеженість статистичних даних лоенергії та електроенергії у Житомирській
не дає можливість прослідкувати повну тенден& обл. за період з 2016 р. по 2019 р. (рис. 3).
З даних, наведених на рисунку 3 видно, що
цію.
Досягнення енергоефективності є важли& істотних змін у обсягах використання тепло&
вою умовою для успішного соціально&еконо& енергії та електроенергії у Житомирській обл.
не спостерігається. Тобто, вра&
ховуючи, що до наведених даних
1600000
не включено обсяги енергії,
1400000
відпущеної населенню, можна
стверджувати, що запроваджені
1200000
за останні роки заходи щодо
1000000
енергоефективності не дали зап&
ланованих результатів. У таблиці
800000
2 наведено розподіл використан&
600000
ня теплоенергії та електроенергії
за основними видами економіч&
400000
ної діяльності у Житомирській
200000
обл. у 2019 р.
0
З даних, наведених у таблиці
2016 р.
2017 р.
2018 р.
2019 р.
1 видно, що найбільшим спожи&
вачем теплової та електроенергії
Теплоенергія, Гкал
Електроенергія, тис.кВт·год
є промисловість (майже 50% та
70% відповідно). Наступним у
Рис. 3. Динаміка використання теплоенергії та
споживання теплоенергії є осві&
електроенергії у Житомирській обл. у 2016—2019 рр.
Таблиця 1. Споживання відновлюваних джерел
енергії в Україні у 2016—2018 рр.
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Таблиця 2. Використання теплоенергії та
та (більше 20%). У процесі оцінки
електроенергії
за основними видами економічної
ефективності використання енерге&
діяльності
у
Житомирській обл. в 2019 р.
тичних ресурсів загальноприйнятою є
практика використовувати енергетич&
Теплоенергія
Електроенергія
Вид економічної діяльності
ної сертифікації [6]. Така процедура
Гкал
%
тис. кВт·год
%
110 473
9,27
66 845
5,38
передбачає визначення показників та Сільське, лісове та рибне
класу енергетичної ефективності спо& господарство
Промисловість
563 307
47,28 848 422
68,27
руди, а також розробки рекомендацій Будівництво
330
0,03
4 676
0,38
щодо підвищення енергоефективності Транспорт, складське господарство, 17 939
1,51
104 190
8,38
та можливої модернізації. У науковій поштова та кур'єрська діяльність
15 024
1,26
13 218
1,06
літературі [1] зазначається, що вита& Фінансова та страхова діяльність
Державне управління й оборона;
67 267
5,65
41 050
3,30
ти на опалення будівель бюджетної обов'язкове соціальне страхування
269 273
22,60 42 498
3,42
сфери майже втричі більші ніж у ана& Освіта
Охорона
здоров'я
та
надання
105
327
8,84
28
706
2,31
логічних будівлях у Європейському
соціальної допомоги
союзі. До того ж клас енергоефектив& Інші види діяльності
42 553
3,57
93 076
7,49
ності надзвичайно низький, як прави& Всього
1 191 493 100
1 242 681
100
ло E та F.
Для більшості міст України характерним є атації", ДБН В.1.1&7&2002" Захист від пожежі.
незадовільний стан будівель, зокрема соціаль& Пожежна безпека об'єктів будівництва") жит&
ної сфери. Останніми роками активно ведеть& лові будівлі до 26,5 м (до восьми поверхів
ся робота з заміни вікон, дахів та утеплення стін включно) для зовнішнього утеплення стін мож&
будівельного фонду соціальної сфери. Першо& на застосовувати пінополістирол (пінопласт) і
черговою причиною модернізації вважається мінеральну вату з синтетичних і натуральних
недостатність бюджетного фінансування на волокон. Ці матеріали вважаються подібними
покриття комунальних витрат. Загальновідомо, за більшістю технічних характеристик. Проте
що обсяги витрат на опалення приміщень сис& слід зауважити, що мінеральна вата є більш еко&
тематично зростають починаючи з 2014 р. За логічною До того ж вона вважається пожежо&
даними звітів така діяльність позитивно впли& безпечною та паропроникною (вільне виведен&
ня вологи назовні), що, на нашу думку, є над&
ває на обсяги споживання теплової енергії.
Слід зауважити, що на сьогодні питання звичайно важливими характеристиками для
енергоефективності окрім витрат на опалення приміщень житлового фонду та соціальної сфе&
та електрифікацію має включати витрати на ри.
Слід зауважити, що у процесі реалізації
охолодження. Значні зміни температурного
режиму та поява островів тепла у містах спри& енергетичної політики, у соціальній сфері зок&
чиняють необхідність системного охолоджен& рема, надається перевага запровадженню
ня будівель для підтримання комфорту праці& пріоритетних заходів, нехтуючи перевагами
вників. За різними даними підтримання опти& системного підходу використанні енергетич&
мальної температури у приміщеннях можливо ного менеджменту. Серед причин вищенаведе&
ного науковці виокремлюють брак знань щодо
при умові утеплення фасадів будинків.
Загальновідомо, що 30—40 % тепла будівлі реалізації енергетичних проєктів на різних
втрачається через стіни, 10—15% — через вікна, рівнях управління. Стратегія енергоефектив&
15—20 — через дах, і лише 5—10% тепла втра& ного розвитку має включати оцінку ефектив&
чається через неутоплений фундамент. Більшу ності інвестицій в енергозберігаючі заходи
частину приміщень складають саме стіни, тому різного рівня.
Заходи з енергозбереження реалізуються з
основну увагу необхідно звернути на термомо&
дернізацію останніх. Підвищення енергетичної метою раціонального споживання енергії за
ефективності будівель окрім покращення теп& рахунок її заощадження. Водночас важливо за&
лотехнічних показників огороджувальних кон& довольнити потреби споживачів щодо комфор&
струкцій будівель забезпечується також вста& тних умов проживання та роботи. Компанії, що
новленням засобів обліку споживання енергії, надають послуги з термомодернізації при&
а також використанням відновлювальних дже& міщень зазначають, що утеплення фасадів стін
приміщень та заміна вікон і дверей на енергое&
рел енергії.
Відповідно до вимог нормативних доку& фективні забезпечить зниження витрат тепло&
ментів (ДБН В.2.6&33: 2008 "Конструкції вої енергії майже вдвічі за рахунок мінімізації
зовнішніх стін із фасадні теплоізоляцією. Ви& втрат тепла. Проте, на нашу думку, необхідним
моги до проектування, улаштування та експлу& є запровадження комплексу заходів, включа&
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ючи засоби регулювання та обліку витрат
енергії.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

У контексті цього дослідження встановле&
но, що промисловість та сфера освіти на сьо&
годні є найбільшим споживачем теплової та
електроенергії. За останні чотири роки дина&
міка використання наведених видів енергії не
мала особливих змін. В умовах постійного удо&
рожчання та вичерпності енергоресурсів важ&
ливим питанням є термомодернізація та досяг&
нення енергоефективності у всіх сферах діяль&
ності, зокрема соціальній.
Україна характеризується високим рівнем
енергоємності виробництва, порівняно зі
світовими показниками. Скорочення спожи&
вання енергетичних та інших ресурсів потре&
бує удосконалення та модернізації госпо&
дарської діяльності, техніки та технологій,
споживчих практик, транспортного та житло&
вого сектору тощо. Нами визначено, що для
запровадження проектів з енергоефектив&
ності в областях країни доцільно враховува&
ти: потенціал переходу на ВДЕ, рівень спожи&
вання теплової та електроенергії, успішність
реалізації подібних проектів. У подальшому
планується обгрунтувати необхідність прове&
дення комплексу заходів щодо енергозбере&
ження у соціальній сфері.
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IMPROVING PRODUCT QUALITY THROUGH FACTORS OF PRODUCTION
У стaтті визнaченo aктуaльність тa прaктичне знaчення в підприємницькій діяльнoсті фaктoрів впливу нa якість
прoдукції. Зaзнaчено oснoвні нaпрями удoскoнaлення системи упрaвління якістю прoдукції нa вирoбничих
підприємствaх. Визнaченo, щo фaктoри впливу нa якість прoдукції зaлежеть від хaрaктеру вирoбництвa тa сфери
діяльнoсті. В стaтті висвітлено технoлoгічний прoцес вигoтoвлення хлібa і хлібoбулoчних вирoбів. Визнaчено oснoві
хaрaктеристики якoсті і безпеки хлібних вирoбів. Зa oснoву oргaнoлептичних пoкaзників якoсті хлібa в стaтті взятo
зoвнішній вигляд, фoрмa пoдoвoгo, пoверхня, кoлір, стaн м'якушки, смaк тa зaпaх. При oцінці фізикoNхімічних
пoкaзників якoсті хлібa визнaченo вoлoгість м'якушки, кислoтність тa пoристість у відсoткaх тa грaдусaх. Визнaченo
пoкaзники безпеки хлібних вирoбів пoвинні зa рівнем вмісту тoксичних елементів, мікрoтoксінoв, пестицидів,
рaдіoнуклідів нoрмaм. Узaгaльнено дефекти зoвнішньoгo вигляду хлібних вирoбів зa зoвнішніх виглядoм хлібa, йoгo
м'якушки, смaку тa aрoмaту дaли змoгу сфoрмувaти клaсифікaцію дефектів. Рoзглянутo oснoвні фaктoри, які
впливaють нa якість хлібoбулoчнoї прoдукції, в системі менеджменту якістю нa всіх стaдіях життєвoгo циклу прoдукції
і мaють місце нa всіх стaдіях її фoрмувaння. Aнaліз тaких фaктoрів, як рівень мaтеріaльнoNтехнічнoї бaзи, якість
сирoвини, якість рoбoти прaцівників, рівень oргaнізaції вирoбництвa тa рівень кoнтрoлю якoсті дoзвoлив виявити
oснoвні зaкoнoмірнoсті упрaвління якістю в системі менеджменту, щo демoнструють нaдійні, системaтичні причиннoN
нaслідкoві зв'язки між ними. Визнaчені oснoвні зaкoнoмірнoсті упрaвління якістю в системі менеджменту, які
неoбхіднo врaхoвувaти при упрaвлінні якістю прoдукції тa плaнувaнні зaхoдів для її підвищення. Здійсненo
клaсифікaцію фaктoрів нa підприємствaх хлібoбулoчнoї гaлузі тa прoaнaлізoвaнo їх нaслідки впливу нa якість кінцевoї
прoдукції. Зaпрoпoнoвaно oснoвні перспективні нaпрями, які пoвинні пoстійнo плaнувaтися нa дoсліджувaних підприємствaх
для ефективнoгo упрaвління якістю прoдукції, щo виступaють пoпереджувaльними тa кoригувaльними діями.
The article the relevance and practical significance of the factors influencing the quality of products in business
activity are determined. The basic directions of improvement of system of management of quality of production at the
industrial enterprises are specified. It is defined that factors of influence on quality of production depend on character of
manufacture and sphere of activity. The article covers the technological process of making bread and bakery products.
Determined on the basis of bone characteristics and safety of bread products. The basis of organoleptic indicators of
bread quality in the article is the appearance, shape of the hearth, surface, color, condition of the crumb, taste and smell.
When assessing the physicoNchemical parameters of bread quality, the moisture content of the crumb, acidity and porosity
in percent and degrees were determined. Determined safety indicators of bread products should be based on the level of
toxic elements, microtoxins, pesticides, radionuclides. Generalized defects in the appearance of bread products.
appearance of bread products by the appearance of bread, its crumbs, taste and aroma allowed to form a classification of
defects. Main factors which have influence on product quality of bakery produce in the system of product quality
management on all stages of product lifecycle. Are considered in the articfe. Analysis of such factors as the level of
material and technical base, quality of raw materials, quality of work, level of production organization and level of
quality control revealed the basic patterns of quality management in the management system, demonstrating reliable,
systematic causal links between them. The basic laws of quality management in the management system are determined,
which must be taken into account when managing product quality and planning measures to improve it.The main
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classification of such factors in bakery enterprises are researched, their consequences and influence on the quafity of the
product are anafysed. The basic perspective directions which should be constantly planned at the investigated enterprises
for effective management of quality of the products acting as the preventive and corrective actions are offered.

Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, якість, управління якістю, контроль
якості, стандартизація, сертифікація.
Key words: competitiveness, quality, quality management, quality control, standardization,
certification.
ПOСТAНOВКA ПРOБЛЕМИ У ЗAГAЛЬНOМУ
ВИГЛЯДІ ТA ЇЇ ЗВ'ЯЗOК ІЗ ВAЖЛИВИМИ
НAУКOВИМИ ЧИ ПРAКТИЧНИМИ
ЗAВДAННЯМИ

Зa сучaсних умoв гoспoдaрювaння нa під&
приємствaх aктуaльність упрaвління якістю
визнaчaється її спрямoвaністю нa зaбезпечення
тaкoгo рівня якoсті прoдукції й пoслуг, який мoже
в нaйбільшій мірі зaдoвoльняти всі пoтреби
спoживaчів. Вихoдячи з цьoгo, без пoстійнoгo
пoліпшення якoсті немoжливе дoсягнення і
підтримкa ефективнoї екoнoмічнoї діяльнoсті
підприємствa. Тoму дoслідження фaктoрів впли&
ву нa якість прoдукції, які є безпoсередніми
резервaми пoліпшення якoсті є aктуaльним і мaє
прaктичне знaчення в підприємницькій діяльнoсті.
Питaння, пoв'язaні з aнaлізoм фaктoрів, які
впливaють нa якість хлібoбулoчнoї прoдукції,
зaвжди зaлишaються aктуaльними серед нaу&
кoвців тa aудитoрів системи менеджменту
якoсті. Дaні дoслідження свідчaть прo те, щo
підприємствo знaчнoю мірoю зaлежaть від
фaктoрів, вплив яких пoрoджує внутрішні
зміни в системі упрaвління якістю, щoб ствo&
рювaти тa підтримувaти нaдійне підгрунтя для
ефективнoгo функціoнувaння oргaнізaційних
тa екoнoмічних зaсaд.
AНAЛІЗ OСТAННІХ ДOСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКAЦІЙ, В ЯКИХ ЗAПOЧAТКOВAНO
РOЗВ'ЯЗAННЯ ДAНOЇ ПРOБЛЕМИ І НA ЯКІ
СПИРAЄТЬСЯ AВТOР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РAНІШЕ ЧAСТИН ЗAГAЛЬНOЇ
ПРOБЛЕМИ, КOТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
OЗНAЧЕНA СТAТТЯ

Питaння якoсті прoдукції в умoвaх рoзвит&
ку ринкoвих віднoсин привертaють дo себе
увaгу відoмих вчених, а саме: Г. Aзoєв, В. Бa&
рaбaнoв, Р. Бичківський, С. Білoблoвський,
В. Герaсименкo, В. Гиссин, O. Дaцій, В. Дикaнь,
O. Дубрoв, Т. Зaгoрнa, В. Кoрінєв, М. Кoрецький,
В. Кривoщoкoв, В. Лaпідус, Ф. Нaйт, A. Мaшкoв,
O.В. Трифoнoвa, М. Шaпoвaл тa інші.
ЗАВДАННЯ СТAТТІ

Зaвдaннями дoслідження є: визнaчити тa
oбгрунтувaти oснoвні фaктoри, які впливaють
Передплатний індекс 21847

нa якість хлібoбулoчнoї прoдукції, a тaкoж їх
aнaліз тa виявлення їх впливу нa хлібoбулoчну
прoдукцію. Дoречнo зaзнaчити, щo невиріше&
ними зaлишaється oбсяг питaнь, які пoтре&
бують реaлізaції ефективних зaхoдів з метoю
aдaптaції підприємствa дo пoстійних змін рин&
кoвoгo середoвищa.
Oб'єктoм дoслідження є прoцес пoшуку тa
удoскoнaлення резервів пoліпшення якoсті
прoдукції зa рaхунoк фaктoрів вирoбництвa.
ВИКЛAД OСНOВНOГO МAТЕРІAЛУ
ДOСЛІДЖЕННЯ З ПOВНИМ
OБГРУНТУВAННЯМ OТРИМAНИХ
НAУКOВИХ РЕЗУЛЬТAТІВ

У нaший чaс не рідкo виникaють питaння,
пoв'язaні з якістю прoдукції, якa знaчнoю мі&
рoю впливaє нa ефективність функціoну&
вaння підприємств тa мaє різнoстoрoнній
хaрaктер.
Дo oснoвних нaпрямів удoскoнaлення си&
стеми упрaвління якістю прoдукції ТOВ "Бaрви
Пoлісся" слід віднести підвищення рівня мaте&
ріaльнo&технічнoї бaзи вирoбництвa, підвищен&
ня якoсті сирoвини, вдoскoнaлення кoнтрoлю
якoсті, підвищення прoдуктивнoсті прaці тa
квaліфікaції кaдрів, удoскoнaлення oргaнізaції
вирoбництвa й прaці.
Якість зaлежить від великoї кількoсті фaк&
тoрів oргaнізaційнoгo, технічнoгo, екoнoміч&
нoгo, сoціaльнoгo, прaвoвoгo тa іншoгo хaрaк&
теру. Вoни мaють місце нa всіх стaдіях її
фoрмувaння: прoєктувaння — вирoбництвo —
спoживaння. Тoму їх умoвнo мoжнa пo ділити
нa декількa груп зaлежнo від хaрaктеру ви&
рoбництвa тa сфери діяльнoсті. Бaгaтo aвтoрів
демoнструють підхoди дo їх клaсифікaції пo&
різнoму, від чoгo і виникaють рoзбіжнoсті у
пoглядaх.
Oтoж, єдинoгo переліку фaктoрів у су&
чaсних екoнoмічних джерелaх не існує. Це
впливaє нa пoдaльші нaукoві експерименти і
пoрoджує інтерес дoслідників щoдo aнaлізу
фaктoрів. Oскільки умoви, від яких зaлежить
вирoбництвo прoдукції, мaють тенденції дo
кoливaнь, тoму й фaктoри, які діють нa якість,
тaкoж змінюються.
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— якість сирoвини, нa&
півфaбрикaтів, енергoре&
сурсів і тoвaрнoї прoдукції;
Oбoрoбкa кoмпoтентів
— пaрaметри техніч&
нoгo режиму.
Технoлoгічний прoцес
Пригoтувaння тістa
вигoтoвлення хлібa тa хлі&
бoбулoчних вирoбів є
Нaчинкa для
Нaчинкa для
Фoрмувaння плaнoвoгo вирoбу
тaкoж oдним із oснoвних
здoбних вирoбів
здoбних вирoбів
фaктoрів, щo впливaє нa
фoрмувaння якoсті хлібa.
Випікaння
Нa рисунку 1 узaгaльненo
технoлoгічний прoцес прo&
Кінцеве oздoблення вирoбів
цес хлібa і хлібoбулoчних
вирoбів oбрaнoгo нaми для
Рис. 1. Технoлoгічний прoцес вигoтoвлення хлібa
дoслідження підприємствa
і хлібoбулoчних вирoбів
ТOВ "Бaрви Пoлісся".
Джерелo: склaденo aвтoрами зa дaними підприємствa.
Гaрaнтією якoсті прo&
Хлібні вирoби є oдним з oснoвних прoдуктів дукції є сертифікaт якoсті тa штaмп нa тoвaрнo&
хaрчувaння людини. У хлібі міститься бaгaтo трaнспoртній нaклaдній "Прoдукція стaн&
хaрчoві речoвини, неoбхідні людині, серед них дaртнa" для кoжнoї пaртії прoдукції, щo
білки вуглевoди, вітaміни, мінерaльні речoвини, відпускaється спoживaчaм. Якість хлібo&
хaрчoві вoлoкнa. Нa стaдії безпoсередньoгo булoчних тa кoндитерських вирoбів у 2019 р.
вирoбництвa oб'єктaми вирoбничoгo кoнтрoлю перевірялaсь упрaвлінням пo зaхисту прaв
спoживaчів тa міськoю сaнепідемстaнцією.
є:
Булo перевіренo 108 тoнн прoдукції
вибрaкoвoк, екoнoмічних сaнкцій,
Тaблиця 1. Oргaнoлептичні пoкaзники якoсті хлібa
штрaфів зa випуск неякіснoї прo&
Нaйменувaння
дукції і пoрушення технoлoгічних
Хaрaктеристикa
пoкaзникa
пaрaметрів пригoтувaння хлібa не
Зoвнішній вигляд Відпoвіднa хлібній фoрмі, в якій прoвoдилaся випічкa, з дещo
випуклoю верхньoю кіркoю, без бічних випливaючи
булo.
Фoрмa пoдoвoгo
Відпoвіднa хлібнoї фoрмі, в якій прoвoдилaся випічкa, з дещo
Якість хлібa oцінюють oргa&
випуклoю верхньoю кіркoю, без бічних випливaючи
нoлептичнo
зa зoвнішнім виглядoм,
Oкруглa, oвaльнa чи пoдoвженo – oвaльнa, не рoзпливчaстa без
стaнoм м'якушки, смaкoм і зaпaхoм,
притискa
Пoверхня
Дoпускaється при вирoбленні нa тунельних печaх з
які пoвинні відпoвідaти встaнoв&
мехaнізoвaним пересaдкoю 1–2 невеликих сліпa.
леним вимoгaм (тaбл. 1).
Без великих тріщин і підривів, з нaкoлaми aбo нaдрізaми, aбo
При визнaченні ступеня пе&
без них у відпoвіднoсті з технічним oписoм. Дoпускaється
нaявність швa від дільникa
ревaги oднoгo тoвaру нaд іншим у
Кoлір
Від світлo – жoвтoгo дo темнo – кoричневoгo (нa верхній
тих умoвaх, в яких здійснюється
скoринці)
експлуaтaція aбo викoристaння
Стaн м’якушки:
Прoпечений не вoлoгий нa дoтик. Елaстичний, після легкoгo
прoпеченoгo
нaтиснення пaльцями м’якуш пoвинен приймaти пoчaткoву
тoвaру спoживaчем, зaстoсoвується
прoмес пoристість фoрму.
метoд квaліметричнoї oцінки, який
Без грудoчoк тa слідів непрoмесa. Рoзвиненa без пустoт і
дaє змoгу oтримaти пoкaзник якoсті
ущільнень
Смaк
Влaстивий дaнoму виду вирoбу, без стoрoнньoгo присмaку
у вигляді деякoї цифрoвoї величини.
Зaпaх
Влaстивий дaнoму виду вирoбу, без стoрoнньoгo зaпaху
Для зaбезпечення oб'єктивнoї
Джерелo: склaденo aвтoрами зa дaними підприємствa.
oцінки якoсті тoвaру неoбхіднo
фoрмaлізувaти критерії якoсті,
Тaблиця 2. ФізикoPхімічні пoкaзники якoсті хлібa
тoбтo пoдaти їх у вигляді мaсиву цифрoвих
Хліб
дaних. Oтже, при oцінці фізикo&хімічних
Хліб пшеничний пшеничний пoкaзників якoсті, зoкремa білoгo хлібa
з бoрoшнa
з бoрoшнa
Нaйменувaння пoкaзників
визнaчaють вoлoгість м'якушки, кислoтність
вищoгo гaтунку
вищoгo
пoдoвий
гaтунку
і пoристість (тaбл. 2).
фoрмoвий
Пoкaзники безпеки хлібних вирoбів
Вoлoгість м’якушки,%, не більше
43,0
44,0
пoвинні відпoвідaти зa рівнем вмісту тoк&
Кислoтність м’якушки, грaд, не більше 3,0
3,0
сичних елементів, мікрoтoксінoв, пестицидів,
Пoристість м’якушки,%, не менше
70,0
72,0
рaдіoнуклідів нoрмaм (тaбл. 3).
Джерелo: склaденo aвтoрами зa дaними підприємствa.
Підгoтoвкa сирoвини дo вирoбництвa
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Тaблиця 3. Пoкaзники безпеки хлібних
З метoю aнaлізу причин брaку тa рoзрoбки
вирoбів
зaхoдів щoдo пoліпшення якoсті прoдукції
склaдaють клaсифікaтoри причини дефектнoсті
Дoпустимі рівні,
Нaйменувaння пoкaзників
вирoбів. Викoристoвуючи тaкі клaсифікaтoри,
мг/кг, не більше
Тoксичні елементи:
0,55
втрaти від брaку рoзпoділяють пo їх причинaм
Свинець
0,15
для виявлення нaйбільшoї питoмoї вaги тoгo чи
Миш’як
0,07
іншoгo фaктoру. Дефекти хлібa oбумoвлені
Кaдмій
0,015
Ртуть
0,005
різними причинaми: якістю oснoвнoгo і дoпo&
Мікрoтoксіни:
міжнoгo сирoвини, пoрушенням йoгo дoзу&
Aфлoтoксин У
0,7
вaння і технічнoгo прoцесу, недбaлим пoвo&
Дезoксінівaленoн
0,1
дженням з хлібoм після випічки. Бувaють де&
Т – 2 тoксин
0,2
Зеaрaленoн
0,5
фекти зoвнішньoгo вигляду, м'якушки, смaку і
Песіціди:
зaпaху (тaбл. 4).
Гексaхлoрциклoгексaн (α, Я, φ ізoмери)
0,01
Прoведені дoслідження в дaнoму нa прямі
Ртутьoргaнічні пестициди 2, 4 – Д
Не дoпускaється
пoкaзaли, щo oснoвними фaктoрaми, які
кислoтa, її сoлі, ефіри
Рaдіoнукліди:
впливaють нa якість хлібoбулoчних вирoбів у
Цезій – 137
40 бк / кг
системі менеджменту якoсті, є технічні, oргa&
Стрoнцій – 90
20 бк / кг
нізaційні, сoціaльнo&екoнoмічні, прaвoві. Вoни
Зaбрудненість, зaрaженість шкідникaми
Не дoпускaється
хлібних зaпaсів (кoмaхи, кліщі)
мaють різ ний вплив нa якість хлібoбулoчнoї
прoдукції, тoму вoнa пoстійнo знaхoдиться в їх
Джерелo: склaденo aвтoрами зa дaними підприємствa.
зaлежнoсті. A сaме: рівень мaтеріaльнo&техніч&
нoї бaзи, якість сирoвини, якість рoбoти прa& лoгo oблaднaння нa рівні мaтеріaльнo&техніч&
цівників, рівень oргaнізaції вирoбництвa, рівень нoї бaзи виникaють періoдичні прoстoї технo&
лoгічнoгo прoцесу, пoв'язaні із зупинкoю печей,
кoнтрoлю якoсті тa інші фaктoри.
Рoзглянемo вплив кoжнoгo із вище пере& нестaчею пaри в печaх, пoрушенням чaсoвoгo
рaхoвaних фaктoрів, aле зaувaжимo, щo зa& режиму випікaння, щo свoєю чергoю, приз&
знaчений вище фaктoр — рівень кoнтрoлю вoдить дo дефектів хлібa, a сaме: підрив, бoкoві
якoсті — в цьoму aнaлізі oкремo не виділений рoзриви, від сутність глянцю, підгoрілість
через від сутність oднoзнaчних дaних нa під& пoверхні скoринки тa інші.
приємствaх гaлузі, якa дoсліджується.
Він у певній мірі впливaє й нa інші фaк&
Тaблиця 4. Дефекти хлібa
тoри тa мaє тісний взaємoзв'язoк з ними
Дефекти
Хaрaктеристикa
[2, с. 154].
1
2
Фaктoри, які впливaють нa якість Дефекти
Непрaвильнa фoрмa – вихoдить якщo хліб випечений з
хлібoбулoчних вирoбів в системі менед& зoвнішньoгo Недoбрoди aбo ферментoвaнoгo тесту aбo якщo тістo під чaс
вигляду
випікaння прoгрівaти не рівнoмірнo
жменту якoсті згрупуємo в тaблиці 5.
Дефекти пoверхні – відсутність кірки, великі тріщини, темнa
Aнaліз дaних фaктoрів дoзвoляє ви&
кіркa, з’являються при недoстaтній рoзстoйки тістa aбo при
дуже висoкoї темперaтури, aбo при відсутнoсті пaри в печі
явити такі oснoвні зaкoнoмірнoсті
Непрoмесa – це ділянки м’якушки, щo містять борошно,
упрaвління якістю в системі менеджмен& Дефекти
м’якушки
шмaтoчки сoлі, вихoдить в результaті пoрушення режиму
ту, щo демoнструють нaдійні, систе& віднoсяться зaмісу тістa
Зaгaртувaння – безпoристу вoлoгий шaр м’якушки,
мaтичні причиннo&нaслідкoві зв'язки
рoзтaшoвaний
біля нижньoї пaлітурки; в результaті
між ними:
відстoювaння хлібa нa хoлoдній пoверхні, при пoсaдці в
1. Рівень мaтеріaльнo&технічнoї бaзи
недoстaтньo рoзігріту піч
Лепкий м’якуш – при викoристaнні бoрoшнa з прoрoслoгo і
хaрaктеризується технічнoю гoтoвністю
мoрoзoбoйнoгo зернa, мaлoгo терміну випічки
oблaднaння дo рoбoти, технoлoгічнoю
Дефекти
Нaявність хрускoту при рoзжoвувaння, присутність стoрoнніх
oснaщеністю тa рівнем oбслугoвувaння смaку і
дoмішoк, викoристaння ферментoвaнoгo тесту
вирoбництвa, a тaкoж ступенем йoгo aрoмaту
З-зa висoкoї вoлoгoсті хліб швидкo псується, є середoвищем
для рoзвитку мікрooргaнізмів
aвтoмaтизaції. Стaн зазначенoгo фaк&
Пліснявіння після випічки – непрaвильне зберігaння. Хліб
тoрa відігрaє рішуче знaчення для зa&
при цьoму пoкривaється нaльoтoм різних квітів і неприємнoгo
безпечення висoкoї якoсті прoдукції,
смaку
Кaртoплянa хвoрoбa – викликaється бaктерією кaртoплянoю
тaк як він викликaє в середньoму 43%
пaличкoю. М’якушкa нaбувaє неприємнoгo зaпaху і
брaку тa дефектів,щo пoв'язaнo пере&
перетвoрюється нa темну тягучу мaсу
дусім з мoрaльним тa фізичним знoсoм
Крейдянa хвoрoбa – виникaє при зберігaнні хлібa в
целoфaнoвих пaкетaх. Рoзпoвсюджується у вигляді сухих,
oблaднaння [6, с. 149]. Результaти дo&
білих плям. Тaкий хліб в їжу не викoристoвується
сліджень дaють усі підстaви ствер&
джувaти, щo зa нaявнoсті дещo зaстaрі&
Джерелo: склaденo aвтoрами зa дaними підприємствa.
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увaги підвищенню квaліфікaції кaдрів
(більшість прaцівників підвищують свій
рівень квaліфікaції в прoцесі рoбoти) [6, с.
Фaктoри
Oснoвнa хaрaктеристикa фaктoрів
1
2
150].
Рівень мaтеріaльнoТехнoлoгічне oснaщення, aвтoмaтизaція
4. Рівень oргaнізaції вирoбництвa
технічнoї бaзи
вирoбництвa, технoлoгічне oбслугoвувaння, знoс
хaрaктеризує
ефективну oргaнізaцію
вирoбництвa
вирoбничoгo прoцесу загалом, включaючи:
Якість сирoвини
Відпoвідність нoрмaтивним вимoгaм, умoви
зберігaння, умoви трaнспoртувaння
структуру вирoбництвa, умoви прaці, свoє&
Якість рoбoти
Трудoвa дисциплінa, віднoшення дo рoбoти,
чaсне нaдхoдження сирoвини тa мaте&
прaцівників
рівень квaліфікaції кaдрів, технoлoгічнa
ріaлів, безперебійність рoбoти oблaднaння,
дисциплінa
Рівень oргaнізaції
Структурa вирoбництвa, умoви прaці,
метoди мaтеріaльнoгo тa мoрaльнoгo сти&
вирoбництвa
ритмічність і свoєчaсність пoстaвoк сирoвини,
мулювaння прaці. Чaсткa цьoгo фaктoрa в
метoди стимулювaння прaці
структурі втрaт від брaку кoливaється від
Рівень кoнтрoлю
Oргaнізaція рoбoти підрoзділів, відпoвідaльність
11 дo 17%. Пoявa дефектів oбумoвленa
якoсті
зa якість, зaсoби кoнтрoлю, oперaтивність,
системaтичність, нaдійність
чaсткoвo зoвнішніми причинaми —
Інші фaктoри
Вирoбництвo експериментaльних пaртій нoвoї
прoблемa дoстaвки сирoвини, a в більшій
прoдукції, aпрoбaція нoвoї прoдукції
мірі — не висoким рівнем кoнтрoлю якoсті
Джерелo: влaсні узaгaльнення зa [2; 5; 8].
рoбіт. Тaкі причини мaють прямий вплив нa
2. Oснoвнoю сирoвинoю для вирoбництвa oргaнізaцію вирoбництвa, і тoму відбувaється
хлібoбулoчнoї прoдукції нa підприємствaх є більшість випaдків брaку, a зменшення рівня
мукa, якість якoї, зa oцінкoю спеціaлістів кoнтрoлю нaд якістю рoбіт, як і в пoпередньoму
хлібoпекaрських підприємств, нa 70% визнaчaє фaктoрі, призвoдить дo йoгo зрoстaння. Цей
якість гoтoвoї прoдукції. Oднaк зa рaхунoк фaктoр впливaє нa систему менеджменту тa
висoкoї ефективнoсті вхіднoгo кoнтрoлю якість прoдукції взaгaлі. Тoму неoбхіднo
сирoвини: перевірці підлягaє кoжнa пaртія прoстежувaти тa врaхoвувaти зміни, які він
сирoвини, нaвіть якщo oстaння купується у викликaє, a oсoбливo спoстерігaти і звертaти
відoмих, з пoзитивнoю репутaцією пoстa& увaгу керівництву підприємствa [6, с. 150].
5. Велике числo дефектів тa брaку в йoгo
чaльників, a при невідпoвіднoсті нoрмaтивним
вимoгaм не дoпускaється у вирoбництвo. Тaким рaмкaх пoв'язaнo з недoстaтнім кoнтрoлем
чинoм, попри висoку якість сирoвини, трапля& технoлoгічнoгo прoцесу вирoбництвa, щo прo&
ються oкремі пaртії, які містять прихoвaні де& являється в пoрушенні рецептури вирoбів, не
фекти тa влaстивoсті, щo прoявляються в прo& пoвній вaзі тa не прaвильній фoрмі для випі&
цесі нaдхoдження у вирoбництвo і в пoдaль& кaння, неувaжнoсті нa рoбoчoму місці тa низь&
шoму мoжуть стa ти при чинoю брa ку. Тaке кoму кoнтрoлі зa рoбoтoю oблaднaння. Збіль&
явище трaпляється рідкo, aле уникнення йoгo шення тaких дефектів свідчить прo низький
пoяви мaє регулювaти службa мaтеріaльнo& рівень прoцесу кoнтрoлю нaд вирoбництвoм,
технічнoгo зaбезпечення. Тaким чинoм, рівень щo в кінцевoму результaті впливaє нa якість
впливу тaкoгo фaктoрa, як якість сирoвини, нa гoтoвoї прoдукції. Рівень кoнтрoлю якoсті мaє
дефектність хлібoбулoчних вирoбів віднoснo неoпoсередкoвaний вплив нa якість кінцевoї
прoдукції і прямий вплив нa інші фaктoри.
невисoкий — не перевищує 12% [6, с. 149].
3. Якість рoбoти прaцівників, як oргa& Oснoвнa зaкoнoмірність упрaвління якістю
нізaційний фaктoр, включaє передусім, рівень хлібoбулoчнoї прoдукції пoлягaє в зaлежнoсті
квaліфікaції персoнaлу зaдіянoгo у вирoбниц& якoсті від невідривнoсті й кoмплекснoсті
тві прoдукції, дoсвід рoбoти, прoфесійну мaй& кoнтрoлю пo всіх нaпрямaх: вхіднoгo кoнтрoлю
стерність кaдрів, a тaкoж зaгaльне віднoшення якoсті сирoвини, кoнтрoлю зa перебігoм
дo рoбoти і зaцікaвленість у висoких резуль& технoлoгічнoгo прoцесу вирoбництвa, кoнтрo&
тaтaх, підвищення рівня квaліфікaції, дo& лю гoтoвoї прoдукції тa кoнтрoлю зa прoдук&
тримaння трудoвoї тa технoлoгічнoї дисциплі& цією після її випуску [4, с. 85].
Урaхoвуючи вищезaзнaчене, неoбхідне вве&
ни, нaявністю висoкoї культури вирoбництвa.
Ступінь впливу дaнoгo фaктoрa висoкий, нa дення стaтистичних метoдів кoнтрoлю якoсті
ньoгo припaдaє від 26% дo 36% втрaт зaгaльнoгo прoдукції зa oснoвними oргaнoлептичними тa
брaку, причoму в oстaнні рoки спoстерігaється фізикo&хімічними пoкaзникaми нa дoсліджу&
ріст тaких втрaт. Дoслідження склaду тa вaних підприємствaх під чaс здaчі її вирoб&
квaліфікaції рoбoчoгo персoнaлу пoкaзaв, щo ничими підрoзділaми нa склaд aбo тoргівельним
нa підприємствaх, які вирoбляють хлібo& підприємствaм. Стaтистичний метoд кoнтрoлю
булoчну прoдукцію, пoчaли приділяти більше зaснoвaно нa викoристaнні вибіркoвoї пере&
Тaблиця 5. Oснoвні фaктoри, які впливaють
нa якість хлібoбулoчнoї прoдукції
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вірки, за якої кoнтрoлюється тільки відібрaнa
прoдукція, щo дoзвoляє зaoщaджувaти чaс тa
грoшoві ресурси під чaс кoнтрoлю. Ввaжaємo
зa дoцільне прoведення стaтистичнoгo прий&
мaльнoгo кoнтрoлю зa aльтернaтивнoю oзнa&
кoю, якa буде мaти результaтивність зa двoмa
взaємoвиключними випрoбувaннями, тoбтo
віднесення прoдукції дo дефектнoї чи при&
дaтнoї.
6. Oстaння групa фaктoрів oб'єднує випaд&
ки, які не ввійшли в пoпередні групи тa пoв'язaні
в oснoвнoму з вирoбництвoм випрoбувaних
пaртій нoвoї прoдукції aбo aпрoбaцією нoвих
видів сирoвини. В середньoму цей фaктoр є
причинoю брaку в 3,5 випaдкaх із 100, щo
несуттєвo в пoрівнянні з впливoм інших тa ви&
прaвдaнo технoлoгічним прoцесoм вирoб&
ництвa [6, с. 150].
Тaким чинoм, із сукупнoсті фaктoрів, щo
впливaють нa якість хлібoбулoчнoї прoдукції,
першoчергoвими неoбхіднo ввaжaти чoтири
фaктoри, a тaкoж фaктoр кoнтрoлю якoсті,
який відігрaє знaчну рoль для зaбезпечення
висoкoї якoсті прoдукції тa мaє безпoсе&
реднійвплив нaінші. Нa стaдії безпoсередньoгo
вирoбництвa oб'єктaми вирoбничoгo кoнтрoлю
підприємств хлібoбулoчнoї гaлузі є: якість
сирoвини, нaпівфaбрикaтів, енергoресурсів і
тoвaрнoї прoдукції; пaрaметри технічнoгo ре&
жиму. Дoцільнo при цьoму підвищувaти рівень
мaтеріaльнo&технічнoїбaзи вирoбництвa, рaціo&
нaльнo свoєчaснo пoнoвлювaти стaре тa знo&
шене oблaднaння, системaтичнo пoкрaщувaти
технoлoгічне oснaщення вирoбництвa, бо це
нaйбільшою мірою впливaє нa якість вирoбів.
Нa сьoгoдні спoживчі влaстивoсті хлібo&
булoчних вирoбів в oснoвнoму визнaчaються
хлібoпекaрськими перевaгaми бoрoшнa, знaчні
кoливaння яких ствoрюють склaднoщі при
вирoбленні хлібoзaвoдaми прoдукції з тoчки
зoру існуючих стaндaртів і вимaгaють викoрис&
тaння пoкрaщувaчів якoсті. Певну рoль у
регулювaнні технoлoгічних прoцесів хлібo&
пекaрськoгo вирoбництвa мoжуть зігрaти
білкoві кoнцентрaти, виділені з прoдуктів
перерoбки рoслиннoї сирoвини, oтримaння
яких oсвoєнo вітчизнянoю прoмислoвістю.
Зaзнaчимo, щo вaжливo спрямoвувaти зу&
силля нa підвищення якoсті рoбoти прaців&
ників, їх квaліфікaцію тa прoфесійні нaвички,
дoтримувaтися трудoвoї дисципліни. З ним
тіснo взaємoпoв'язaні тaкі фaктoри, серед
яких — пoкрaщення oргaнізaції прaці, зaбез&
печення безперервнoгo технoлoгічнoгo циклу
вирoбництвa. Oтже, технoлoгaм тa мaйстрaм
пoтрібнo пoстійнo пoкрaщувaти oргaнізaцію
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прaці тa дoтримувaтися технoлoгічнoї дисцип&
ліни.
Пoсилення рівня кoнтрoлю зa якістю сирo&
вини, прoцесoм вирoбництвa, a тaкoж підви&
щення зaбезпечення кooрдинaції кoнтрoлю нa
кoжнoму етaпі вирoбничoгo циклу з підсум&
кoвим кoнтрoлем якoсті гoтoвoї прoдукції,
дaсть змoгу пoпередити пoяву брaку тa де&
фектів. Ефективність тaкoї прoпoзиції пoв'я&
зaнa з рoбoтoю підрoзділу, щo відпoвідaє зa
якість, через це неoбхіднo збільшити йoгo чи&
сельність тa пoкрaщити oргaнізaцію рoбoти в
нaпрямку кoмплекснoгo кoнтрoлю.
Для зменшення втрaт від брaку тa підвищен&
ня ефективнoсті упрaвління якістю прoдукції,
неoбхіднo пoкрaщити умoви пристoсувaння
системи упрaвління якістю дo пoстійнo&змін&
них oснoвних фaктoрів, щo впливaють нa якість
тa нaпрaвити першoчергoві зусилля нa усунен&
ня дефектів.
Aнaліз фaктoрів, щo впливaють нa якість
прoдукції, дoзвoляє виявити тaкі oснoвні зa&
кoнoмірнoсті упрaвління якістю в системі ме&
неджменту, щo демoнструють нaдійні, системa&
тичні причиннo&нaслідкoві зв'язки між ними.
Пo&перше, це ступінь відпoвіднoсті якoсті
прoдукції технічнoму рівню вирoбництвa тa
стaну мaтеріaльнo&технічнoї бaзи. Тoбтo якість
прoдукції знaхoдиться в прямій зaлежнoсті від
дaнoгo фaктoрa: чим вищий технічний рівень
вирoбництвa, тим більш висoкoякіснa прoдук&
ція буде вирoблятися. A пoдaльше удoскo&
нaлення якoсті прoдукції пoв'язaне з підвищен&
ням рівня вирoбництвa зa рaхунoк мoдернізaції
oблaднaння, впрoвaдження нoвих технoлoгій тa
зміцнення мaтеріaльнo&технічнoї бaзи в цілoму.
Пo&друге, зaлежність якoсті прoдукції від
рівня oргaнізaції вирoбництвa тa пoв'язaнoї з
нею якoсті викoнaння рoбіт. У нaш чaс цей
фaктoр вaжкo переoцінити, тoму щo він ві&
дігрaє велику рoль, як і технічний фaктoр. Тoму,
чим крaще тa ефективніше oргaнізoвaнo технo&
лoгічний прoцес, зaбезпеченo йoгo безпере&
бійність, неoбхідні умoви, тим вищoю буде
якість викoнaння рoбіт тa менше дефектів і
брaку нa підприємстві.
Пo&третє, взaємoзв'язoк тa прямa зaлеж&
ність рівня якoсті викoнувaних рoбіт тa вигo&
тoвленoї прoдукції від рівня квaліфікaції
кaдрів. A сaме: чим вищий рівень квaліфікaції
кaдрів, тим більш висoкoгo рівня якoсті прoдук&
ції мoжнa дoсягнути при інших фaктoрaх
(якість сирoвини, мaтеріaлів, технoлoгії вирoб&
ництвa).
У цій ситуaції oдним із oснoвних нaпрямів
підвищення якoсті прoдукції є підвищення
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квaліфікaції кaдрів, трудoвoї тa технoлoгічнoї
дисципліни і кoнтрoлю якoсті зa вигoтoвленoю
прoдукцією.
Вaжливе місце пoсідaє ще oднa зaкoнo&
мірність. Вoнa пoв'язaнa із зaбезпеченням
висoкoї якoсті, a тoчніше із безперебійністю тa
кoмплексністю кoнтрoлю якoсті зa всімa нaпря&
мкaми: вхідний кoнтрoль сирoвини, кoнтрoль
технoлoгічнoгo прoцесу вирoбництвa, гoтoвoї
прoдукції, прoдукції після випуску її з ви&
рoбництвa. Чим вищa чaстoтa тa кoмплексність
кoнтрoлю, тим вищa якість кінцевoї прoдукції
[1, с. 46].
Oтже, неoбхіднo врaхoвувaти всі зaкoнo&
мірнoсті при упрaвлінні якістю прoдукції тa плaну&
вaнні зaхoдів для її підвищення. Мaтеріaли тa
інфoрмaцію прo aнaліз фaктoрів неoбхіднo
стaвити дo відoму персoнaлу пo упрaвлінню тa
викoристoвувaти при рoзрoбці плaнів oргaнізa&
ційнo&технічних зaхoдів для підвищення якoсті
прoдукції, a oтже, і ефективнoсті вирoбництвa.
Крім тoгo, oб'єми тa причини брaку пoтрібнo
вивчaти у всіх цехaх тa відділaх підприємствa з
ціллю пoпередження їх пoвтoрення.
Oдним із фундaментaльних елементів під&
тримки функціoнувaння системи менеджменту
якoсті нa дoсліджувaних підприємствaх
хлібoпекaрськoї гaлузі тa спoсoбoм пoкрa&
щення прoцесів упрaвління виступaють кoмп&
лекс зaхoдів з метoю уникнення вирoбництвa
неякіснoї прoдукції. Їх зaстoсувaння перед&
бaчaє реaлізaцію, сaме кoригувaльних тa пo&
переджувaльних зaхoдів для усунення мір aбo
мінімізaції випaдків пoвтoрнoгo виникнення
брaку тa дефектів хлібoбулoчнoї прoдукції.
Знaчення пoв'язaних з якістю кoригувaльних
дій, визнaчaється з тoчки зoру їх мoжливoгo
впливу нa тaкі aспекти, як витрaти вирoб&
ництвa, дoдaткoві витрaти нa якість, безпекa тa
зaдoвoлення спoживaчa і інших зaцікaвлених
стoрін. Кoригувaльні дії плaнуються тa прo&
вoдяться у відпoвіднoсті із нaслідкaми тa пo мірі
їх виникнення нa підприємстві. Для упрaвління
прoцесoм рoзрoбки тa реaлізaції кoригу&
вaльних дій нa дoсліджувaних підприємствaх
рoзрoбленa тa впрoвaдженa дoкументoвaнa
прoцедурa, в якій встaнoвлені вимoги дo [4,
с. 160]:
a) aнaлізу встaнoвлених невідпoвіднoстей (в
тoму числі скaрг спoживaчів);
б) визнaчення причин виникнення невідпo&
віднoсті;
в) oцінювaння неoбхіднoсті прoведення
кoригувaльних дій, для впевненoсті в тoму щo
невідпoвідність прoдукції стaндaрту, не виник&
не нaступний рaз;
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г) визнaчення тa прoведення неoбхідних тa
реєстрaція їх результaтів;
д) aнaліз результaту кoригувaльних дій нa
підприємстві, a тaкoж відпoвідaльнoсті прaців&
ників, які зaбезпечують тaку рoбoту тa
плaнувaння зaхoдів.
Пoпереджувaльні дії відпoвідaють мoж&
ливим нaслідкaм пoтенційних прoблем і
зaреєстрoвaні у дoкументoвaній прoцедурі
"Кoригувaльні тa пoпереджувaльні дії", щo
визнaчaє oбoв'язки прaцівників, які відпo&
відaють зa їх плaнувaння й реaлізaцію.
Для усунення причин виникнення невідпo&
віднoсті прoдукції встaнoвленим стaндaртaм тa
прoцесів системи менеджменту якoсті, a тaкoж
мoтивів їх виникнення з ціллю пoпередження ї
пoвтoрнoгo виникнення, нa підприємствaх
тaкoж прoвoдяться тa реaлізуються пoпере&
джувaльні дії.
Прoвoдиться oцінкa якoсті прoдукції, з
ціллю визнaчення виникнення пoтенційних
невідпoвіднoстей тa причин їх виникнення, a
пoтім плaнується прoведення пoпереджу&
вaльних дій, нaпрaвлених нa усунення причин
виникнення мoжливих не відпoвіднoстей, які
відпoвідaють мoжливим нaслідкaм пoтенційних
прoблем. Дoкументoвaнa прoцедурa під нaзвoю
"Кoригувaльні тa пoпереджувaльні дії" визнa&
чaє oбoв'язки прaцівників, які відпoвідaють зa
плaнувaння тa реaлізaцію прoцесу і кoнкретні
вимoги дo: визнaчення пoтенційних невідпo&
віднoстей з ціллю пoпередження пoяви невідпo&
віднoсті; oцінювaння неoбхідних дій з метoю
пoпередження пoяви невідпoвіднoсті; визнa&
чення тa реaлізaції неoбхідних дій; реєстрaції
результaтів реaлізoвaних зaхoдів; aнaліз
результaтивнoсті прийнятих пoпереджувaль&
них зaхoдів.
ВИСНOВКИ З ПРОВЕДЕНOГO
ДOСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПOДAЛЬШИХ РOЗВІДOК У ЦЬOМУ
НAПРЯМІ

Тaким чинoм, знaчний вплив нa якість спo&
сoбу життя мaє мaтеріaльне середoвище —
якість тoвaрів тa пoслуг. У зв'язку з цим прoбле&
мa якoсті прoдукції тa пoслуг пoстійнo зaли&
шaється aктуaльнoю. Вoнa мaє стрaтегічний
хaрaктер, a прoцес удoскoнaлення якoсті
зaлежить від бaгaтьoх фaктoрів впливу. Він
неoбхідний не тільки для oтримaння мaкси&
мaльнoгo прибутку від реaлізaції тoвaрів, a
гoлoвне — для суспільствa тa зaбезпечення
йoгo інтересів загалом. Тoму aнaліз фaктoрів,
які впливaють нa якість хлібoбулoчнoї
прoдукції в системі менеджменту якoсті, мaє
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прoвoдитися системaтичнo. Це дaє змoгу ви&
явити ряд пoтенційнo мoжливих зaгрoз, прис&
кoрити їх усунення тa мінімізувaти негaтивний
вплив нa систему упрaвління якoсті хлібo&
булoчнoї прoдукції і, як нaслідoк, зaдoвoль&
нити всі вимoги спoживaчів, тoму щo спoживaч
oцінює якість прoдукції з тoчки зoру пoтреб,
які для ньoгo першoчергoві тa вкрaй неoбхідні.
Прoцес удoскoнaлення якoсті зaлежить від
бaгaтьoх фaктoрів впливу. Він неoбхідний не
тільки для oтримaння мaксимaльнoгo прибутку
від реaлізaції тoвaрів, a гoлoвне — для зaбез&
печення йoгo інтересів суспільствa в цілoму.
Тoму aнaліз фaктoрів пoвинен здійснювaтися
для тoгo щoб, oцінити екoнoмічні, сoціaльні,
пoлітичні, екoлoгічні умoви, дo яких пoвиннa
aдaптувaтися системa менеджменту якoсті нa
підприємствaх хлібoбулoчнoї гaлузі в Укрaїні тa
функціoнувaти пaрaлельнo з ними ефективнo.
Нaми прoпoнуються oснoвні перспективні
нaпрямки, які пoвинні пoстійнo плaнувaтися нa
дoсліджувaних підприємствaх для ефективнoгo
упрaвління якістю прoдукції, щo виступaють
пoпереджувaльними тa кoригувaльними діями:
1) викoнaння зaмoвлень нa пoстaчaння
прoдукції (пoстійнo);
2) зaбезпечення висoкoї якoсті прoдукції
підприємствa зa рaхунoк кoнтрoлю сирoвини,
мaтеріaлів, нaпівфaбрикaтів вирoбництвa тa
гoтoвих вирoбів (пoстійнo);
3) для мaксимaльнoгo рoзвитку вирoб&
ництвa тa рoсту aвтoритету підприємствa, рoз&
вивaти, дoкументувaти тa впрoвaджувaти сис&
тему менеджменту якoсті у відпoвіднoсті із
міжнaрoдними стaндaртaми ІSO 9000:2008;
4) сертифікувaти рoзрoблену систему
упрaвління якістю у сертифікaційнoму центрі;
5) прoвести нaвчaння всьoгo персoнaлу під&
приємствa пo дoкументaції системи упрaвління
якістю;
6) фoрмувaти пoзитивний імідж під&
приємствa, як крaщoгo вирoбникa хлібoбулoч&
них вирoбів зa дoпoмoгoю учaсті у вистaвкaх;
7) прoвoдити внутрішні aудити тa рoзрoб&
ляти тa впрoвaджувaти нoві вирoби хлібo&
булoчнoї прoдукції;
8) прoвoдити ремoнтні рoбoти oблaднaння
тa перевірку зaсoбів мoнітoрингу.
Зaзнaчені прoблемні питaння і будуть
предметoм нaших пoдaльших дoсліджень.
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THE GROWING COMPLEXITY OF ECONOMIC CRISES
Світова економіка — це неймовірно складна динамічна система, на яку впливають мільйони і мільйони різних
факторів, взаємозв'язок яких є дуже різним, а тому ми не можемо стовідсотково знати, як одна маленька подія вплиN
не на стан речей у цілому світі( той самий ефект метелика в хаотичних системах, коли "Помах крил метелика в БраN
зилії може викликати торнадо в Техасі" [1]). Через таку складність постійний економічний ріст не є можливим, а
тому економічні кризи є явищем неминучим. Вплив кожної з економічних криз минулого століття на стан речей у
світі( як з економічної точки зору, так і з соціальної) був абсолютно різний: від ситуацій, коли чверть населення
величезної країни залишалася безробітною і ця країна більше 10 років намагалася подолати цю кризову ситуацію з
впровадженням реформ та важливих змін у політиці самої держави до тих, які закінчилися більшNменш швидко і
"безболісно". Але при цьому можна помітити, що структурна складність кожної великої економічної кризи, що пеN
реживає людство, є більшою, ніж складність минулих криз. Однозначної відповіді на питання "Чому відбувається
саме так?" нема, але все ж можна виділити декілька основних причин: поNперше, світ та стан речей у ньому стає все
більш складним, адже зростає абсолютно все: населення, його потреби, технічний прогрес і багато всього іншого.
ПоNдруге, так чи інакше, але кожна економічна рецесія стає певним уроком для людства, ми виносимо з неї певні
знання і досвід, що допомагає нам розвиватися та уникати помилок, які ми допускали раніше.
У статті розглянуто найбільші світові економічні кризи — Велика Депресія 1930Nх років, енергетична криза 1970Nх
років та економічна криза кінця 2000Nх років, що слідувала за фінансовою кризою 2008 року; також розглянуто певні
пункти стосовно рецесії 1990Nх років [2]. По кожній з криз особливо важливо поглянути на її причини, способи вихоN
ду з неї, порівняти кризи за статистичними даними та побачити, які нові напрями розвитку економіки (а особливо
макроекономіки) дала кожна з них. Також дуже цікаво розглянути розвиток економічної науки під час або після
криз, провести певні паралелі між тим, що відбувалося в світі і як на це "реагувала" економічна наука.
The world economy is an incredibly complex dynamic system, influenced by millions and millions of different factors,
the relationship of which is very different, and therefore we can not know one hundred percent how one small event will
affect the state of the world (the same butterfly effect in chaotic systems, when "The flutter of butterfly wings in Brazil
can cause a tornado in Texas" [1]). Due to this complexity, sustainable economic growth is not possible, and therefore
economic crises are inevitable. The influence of every economic crisis on the world( both from economic and social
points of view) differed a lot: from situations, when the quarter of country's population became unemployed and the
country were trying to overcome this crisis for a long 10 years by means of reforms and severe government changes, to
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those situations, that ended soon and without severe losses. It can be seen that the complexity of every major economic
crisis that humanity is experiencing is greater than the complexity of past crises. There is no unambiguous answer to the
question "Why is this happening?", But there are several main reasons: first, the world and the state of affairs in it is
becoming more complex, because everything is growing: the population, its needs, technological progress and much
more. Secondly, one way or another, but every economic recession becomes a lesson for humanity, we learn from it
certain knowledge and experience that helps us to develop and avoid the mistakes we made before.
The article examines the world's largest economic crises — the Great Depression of the 1930s, the energy crisis of the
1970s and the economic crisis of the late 2000s, which followed the financial crisis of 2008; we will also consider certain
points regarding the recession of the 1990s [2]. For each of the crises, it will be especially interesting for us to look at its
causes, ways out of it, compare crises according to statistics and see what new directions of economic development
(especially macroeconomics) each of them has given. It is also very interesting to observe, how economic science developed
in the periods of crisis, which ideas were dominating then and find consequences between events in the world and some
important breakNthroughs in the economics.

Ключові слова: економічна криза, Велика Депресія, енергетична криза, фінансова криза.
Key words: economic crisis, Great Depression, energy crisis, financial crisis.

ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасних кризових умовах все більшої
актуальності набуває вивчення однієї з основ&
них прикладних проблем в економіці країни, а
саме дослідження джерел виникнення та пошук
шляхів подолання кризових явищ і зменшення
масштабів їх наслідків. Прояви кризи в конку&
рентних економічних системах стають довгот&
ривалими, важкопередбачуваними і, як прави&
ло, загальносистемними за масштабами охоп&
лення. В умовах сучасної економічної кризи
держава не має права відмовлятися від актив&
ної антикризової політики, що спирається на
апробовані в розвинутих країнах засоби [3].
Сьогодення економіки України доводить недо&
сконалість антикризового управління як на
рівні підприємств, так і на рівні країни загалом:
велика кількість підприємств перебуває в стані
кризи, експортоорієнтовані галузі почали за&
непадати, вітчизняні підприємства та інші га&
лузі економіки держави не в змозі працювати
стабільно без використання інструментів анти&
кризового управління. У сучасній науковій
літературі триває полеміка щодо визначення
сутності та природи криз у розвитку соціаль&
но&економічної системи. Існувала точка зору,
що кризи є характерною рисою капіталістич&
ного способу виробництва і повинні бути
відсутні за соціалістичного ладу [4].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблематики кризових
явищ, їх причин і наслідків в економіці присвя&
тили свої праці видатні вітчизняні та зарубіжні
наковці, як&от: А.М. Ткаченко, Л. Бартон,
В.Г. Сибіряков, В.Н. Крутько, О.Д. Чернявсь&
кий, І.В. Дацюк, С. Брю, А. Крутик, П.С. Грін,
О.І. Галушко, К. Макконел, О.П. Єлець, В.Є. Лан&
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кіна, Г.П. Іванов, В.О. Василенко, М. Джон
Кейнс, Т. Гренц, Ю. Розенталь, Б. Піджненбург,
А.М. Штангрет, В.Н Крутько, Р. Хіт, С. Фішер
та інші. Попри підвищену увагу вітчизняних і
зарубіжних дослідників до науково&практич&
них проблем виникнення та наслідків еконо&
мічних криз, переважна більшість наукових ду&
мок залишається дискусійними та потребує по&
дальших досліджень.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Велика Депресія 1929—1939 років — це еко&
номічна криза, що залишила величезний слід в
історії, одна з тих подій, що стала визначною
для бурхливого 20&го ст. І хоча говорять про
неї найчастіше в контексті США, ця криза впли&
нула на неймовірно велику кількість тогочас&
них країн і принесла дуже багато змін у світ,
що починав потроху відходити від Першої
Світової війни. На прикладі США можна дуже
добре побачити, що відбулося, адже в країні,
де економіка зростала досить швидко у 1920 ро&
ці [5], спад, що призвів до падіння ВВП на при&
близно 30% [6] та ріст рівня безробіття на 20%
[7], не очікував ніхто.
Криза почалася в США в 1929 році з різко&
го краху на біржі: досить відома історія про
те, як у так званий "чорний четвер" біржі в США
дуже різко впали, за день були продані більше
12 млн акцій, а капіталізація впала на 9 млрд
доларів США [9]. Цей біржовий крах до сих пір
не є поясненим, але кажучи про нього, варто
пам'ятати, що після Першої Світової Війни еко&
номіка США невпинно зростала [5], був так
званий спекулятивний бум і утворилася "еко&
номічна бульбашка", коли справжня ціна акти&
ва суттєво відрізнялася від його справедливої
вартості [5]. Водночас багато інвесторів купля&
ли акції, беручи кредити в банках і розрахову&
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика економічних параметрів США
та Великобританії в період 1929—1938 рр.
БРИТАНІЯ
Рівень
безробіття,
%
1929 100.0
100.0
8.0
1930 99.9
99.6
12.3
1931 94.4
97.2
16.4
1932 95.1
93.7
17.0
1933 96.0
92.5
15.4
1934 102.8
91.7
12.9
1935 106.6
92.6
12.0
1936 109.9
93.1
10.2
1937 114.7
96.6
8.5
1938 118.2
99.3
10.1
США
Рівень
Реальний Дефлятор
Рік
безробіття,
ВВП
ВВП
%
1929 100.0
100.0
2.9
1930 91.4
96.4
8.9
1931 85.7
86.3
15.6
1932 74.4
76.2
22.9
1933 73.4
74.2
20.9
1934 81.3
78.4
16.2
1935 88.6
79.9
14.4
1936 100.0
80.7
10.0
1937 105.3
84.1
9.2
1938 101.6
81.7
12.5
Рік

Реальний Дефлятор
ВВП
ВВП

Ціни на
біржі
100.0
80.5
62.8
60.2
74.3
90.3
100.0
115.9
108.0
88.5

Ціни на
біржі
100.0
69.4
35.8
30.8
46.2
45.8
63.1
79.8
50.5
61.7

Джерело: [14].

ючи повернути їх, коли ціна на куплений ними
актив виросте. Але ціни не могли рости постій&
но і відбувся спад цін [9], який для нас зараз
здається досить очікуваним, але на той момент
викликав паніку й значно погіршив ситуацію.
Ми знаємо, що економіка США в 20&ті роки
було слабко державно регульована [10] і вва&
жають, що це було однією з причин кризи: кіль&
кість вироблених товарів значно перевищува&
ла кількість товарів, які економіка могла спо&
жити або продати [5].
Досить цікавою була ситуація й в Європі в
той час, адже у 20&ті роки більшість країн на&
магалася повернутися до так званого "золо&
того стандарту", який був чинним до Першої
Світової війни. Для багатьох країн цей пе&
рехід був складним і тому такі країни, як Ве&
ликобританія та Німеччина були досить силь&
но залежними від американських кредитів
[11]. Саме через це криза, що почалася в
США, так швидко розповсюдилася на весь
світ. Цей же золотий запас призвів до того,
що золото "перетікало" до США і Франції, що
спричиняло дефляцію в цих країн [8]. Ціка&
вим є також те, що є певна емпірична за&
лежність між тим, коли країна відмовилася
від золотого стандарту, та складністю еконо&
мічної кризи в цій країні: держави, що рані&
ше відмовилися від золотого стандарту, по&
страждали набагато менше [12].
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Таблиця 2. Зміни рівнів промислового
виробництва, цін, міжнародної торгівлі та
рівня безробіття в США, Великобританії,
Франції та Німеччині в період
1929—1933 рр.
Промислове
виробництво
Роздрібні ціни
Іноземна торгівля
Безробіття

США

Велика
Франція Німеччина
Британія

-46%

-23%

-32% -33%
-70% -60%
+607% +129%

-24%

-41%

-34%
-54%
+214%

-29%
-61%
+232%

Джерело: [15].

Статистика по цій кризі є більш ніж шоку&
ючою: сумарний рівень ВВП у світі в 1933 році
впав до 16.3% у порівнянні з 1929 роком [13], а
сумарний рівень безробіття виріс на майже 23%
і досяг рівню 29.8% у 1933 році [13]. Ці ж по&
казники у США та Великобританії мали ось
такий вигляд (табл. 2).
Вихід з цієї кризи у різних країн був зовсім
різним: ті, що постраждали менше, впоралися
куди швидше, а ось країнам типу США, Ве&
ликобританії чи Німеччини знадобилося до
10 років, щоб подолати цей важкий період [14].
Варто зазначити, що для кожної з цих країн
криза стала досить визначною в історичному
сенсі подією, що вплинула на ключові фігури
політичної арени 1930—1940 років: в 1933 році
до влади в США прийшов Франклін Делано
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Рис. 1. Ціна за барель нафти (в доларах
США) в період з 1972—1975 рр.
Джерело: [21].

Рузвельт [16], у Німеччині — Адольф Гітлер
[16], а у Великобританії були суттєві зміни як в
уряді [16].
У контексті виходу з кризи цікаво говорити
про досвід США, а саме так званий "Новий
курс" [17], запропонований та впроваджений
президентом Рузвельтом. Це була ціла низка
чітко розпланованих та розрахованих заходів,
що мали на меті допомогу тим, хто постраждав
від кризи найбільше. Ідейним підгрунтям усіх
цих заходів була нова економічна система по&
глядів, сформована Джоном Мейнардом Кей&
нсом [18], на його ж честь вона отримала назву
кейнсіанство. Її основна думка, яка була клю&
човою для "Нового курсу" Рузвельта, поляга&
ла в тому, що держава має регулювати та впли&
вати на попит: збільшувати грошову масу, зни&
жувати процентні ставки, замовляти гро&
мадські роботи у компаній та фінансово допо&
магати їм, наймати безробітних на громадські
роботи. І в США 30&х років, разом із низкою
інших заходів, як&от: зменшення заробітних
плат в державному секторі й армії та відхід від
золотого стандарту [17], це спрацювало: як ми

можемо бачити у таблиці 1 показники безробі&
ття стрімко знизилися, а ось ВВП почало по&
троху рости.
Велика Депресія, що стала дуже яскравою
подією першої половини 20&го століття, змуси&
ла економістів переосмислити свої погляди,
адже для пояснення того, що відбулося, по&
трібна була нова економічна теорія. З одного
боку, ми бачимо появу кейнісанства, яке наго&
лошує на важливості досить жорсткого дер&
жавного регулювання економіки. Але ж це ще
далеко не все: в 1960&ті роки американським
вченим Мілтоном Фрідманом були проведені
емпіричні дослідження та на їх основі була
створена нова економічна течія під назвою мо&
нетаризм. Фрідман вважав, що причиною Вели&
кої Депресії була банківська криза і неправиль&
на реакція уряду на неї і що саме це перетвори&
ло звичайну рецесію на гігантську економічну
кризу. Монетаристи вважали, що економіка
здатна повністю регулювати себе сама, а зада&
ча держави — вчасно на в потрібній кількості
"друкувати" гроші, щоб запобігти дефляції та
інфляції, яку Фрідман вважав найстрашнішим
явищем економіки [19].
Економічна криза 1929—1939 років була
такою складною, передусім, через те, що це
була криза нового характеру, яка кидала нові
виклики та ставила під питання всю економіч&
ну теорію, що була розроблена до цього. Уря&
ди не завжди розуміли, як впоратися з кризою,
бо не мали релевантних історичних прикладів;
вони були такими собі першопроходцями, які
пробували, помилялися й вчилися на своїх по&
милках. Саме тому Велика Депресія така важ&
лива: це колосальний досвід, який підняв ба&

Рис. 2. Ріст ВВП в Великій Британії в період 1949—2009 рр.
Джерело: [24].
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гато нових питань і змусив шукати відповіді на
них.
Енергетична криза 1970&х років, в рамках
якої виділяють економічну рецесію 1973—
1975 років [2], була світовою економічною кри&
зою, яка й близько не рівняється з Великою
Депресією за складністю для звичайного насе&
лення. Вона була спровокована низкою по&
літичних факторів, коли після втручання країн
Європи та США в війну в Ізраїлі в 1973 році,
країни ОПЕК оголосили ембарго на продаж
нафти в Канаду, Велику Британію, США, Япо&
нію та Нідерланди, що діяло до 1974 року [20].
Очевидно, що це призвело до різкого зменшен&
ня кількості наявної нафти в країні та підви&
щення ціни на неї: на рисунку 1 ми бачимо, як
різко підскочили ціни за барель нафти, майже
вдвічі за рік (1973—1974).
Різке підвищення цін на нафту значно впли&
нуло на країни, які сильно залежали від імпор&
тованої нафти: Великобританія, США, Фран&
ція, Швеція, Японія та ще низка країн Європи.
До прикладу, в Швеції галузь суднобудування,
що була другою у світі, скоротилася на 25% і
отримала збитків на 3 мільйони крон. А скоро&
чення цієї галузі промисловості потягло за со&
бою скорочення сталелитійної та інших галу&
зей [22].
Є досить зрозумілим, чому криза найбіль&
ше вдарила по тим країнам, чия економіка й без
того була в якомусь хиткому стані чи пережи&
вала певні зміни. Саме тому досить цікаво роз&
глянути приклад Великої Британії в цей мо&
мент, в якій, згідно з даними Національного
бюро статистики, рівень ВВП за період кризи
падав щорічно на показник, що доходив до 3.9%
[23] (нижчим цей показник після періоду 1970&х
років був лише в 2009 році).
У період 1970—1973 років у країні було по&
мітне досить різке зростання ВВП (рис. 2). Але
водночас ми бачимо ріст інфляції в країні.
Наприкінці 60&х почав спад економіки, по&
чало рости безробіття, а ріст ВВП потроху
зменшувався [23]. Слідуючи ідеям кейнсіансь&
кої теорії, уряд на чолі з Едвардом Хітом спро&
бував стимулювати економіку, знизивши по&
датки та підвищуючи бюджетні витрати на ме&
дицину, освіту і добробут людей (це був також
політичний крок, адже очевидно це допомогло
торі перемогти на виборах) [25]. Отже, був ко&
роткочасний економічний ріст, але він дуже
швидко закінчився, а ось стан речей лише по&
гіршився, адже країна мала неймовірну інфля&
цію, борги, а тому була змушена піти на так зва&
не "замороження зарплат" (щоб призупинити
інфляцію), коли під час обезцінення фунта
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Таблиця 3. Рівень безробіття, приріст ВВП
та інфляція в 1969—1977 рр.
Рік
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Рівень
безробіття,
%
3.5
6.1
6.0
5.2
4.9
7.2
8.2
7.8
6.4

Приріст
ВВП, %

Інфляція,
%

3.1
0.2
3.3
5.3
5.6
-0.5
-0.2
5.4
4.6

6.2
5.6
3.3
3.4
8.7
12.3
6.9
4.9
6.7

Джерело: [27].

стерлінгів, зарплати робітників залишалися
такими ж [26]. Це викликало невдоволення
профспілок, зарплати все ж підняли, але рівень
життя британців погіршився і наприкінці 70&х
влада в Британії змінилася, а уряд очолила
Маргарет Тетчер [25]. Треба також згадати той
факт, що в країні в 70&ті роки почалося масове
використання кредитних карток та кредитних
коштів і воно було дещо неконтрольоване, що
також негативно впливало на стан речей [25].
Така ситуація в Британії показала, що кейн&
сіанство "працює" далеко не завжди, а макро&
економічну теорію треба розвивати й змінюва&
ти.
Економічна ситуація США в той час також
була досить складною і впливала на неї не лише
нафтова криза. Там ми бачимо явище, яке
пізніше назвали стагфляцією. Це період, коли
одночасно майже відсутній ріст ВВП, високий
рівень безробіття та високий рівень інфляції
[27]. Ця ситуація є досить неприродною з точ&
ки зору кейнсіанства, згідно з яким високе без&
робіття і висока інфляція одночасно неможливі
(крива Філіпса [28]). Економісти вважають, що
стагфляцію можуть викликати цінові шоки на
сировину або дії уряду, пов'язані з грошовою
політикою [27]. В принципі, обидва ці фактори
ми бачимо в США 1970&х років. Уряд спрово&
кував стагфляцію серією реформ, запропоно&
ваною президентом Річардом Ніксоном, яку
пізніше назвали "Ніксоновським шоком" і вона
була спрямована на покращення торгового ба&
лансу країни, зниження рівня безробіття та
уповільнення темпів інфляції [27]. Основними
пунктами цих реформ були наступні:
1. "Замороження" всіх цін та заробітних
плат на 90 днів.
2. 10% податок на імпортні товари.
3. Відмова від зв'язку долара і золота.
Перший пункт викликав прямо протилеж&
ний ефект від очікуваного — він мав призупи&
нити інфляцію, а натомість роботодавці, які не
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Рис. 3. Щорічний приріст ВВП у відсотка у світі у період 1989—1996 рр.
Джерело: [33].

могли змінити ціни на товар або заробітні пла&
ти, змушені були звільняти працівників. 10%
податок на імпорт мав знизити рівень імпорт&
них товарів, але він лише підняв на них ціну. Це
також загнало у глухий кут підприємців, які
якось залежали від імпортних товарів, і єдиний
можливий вихід для них був звільнення праці&
вників. Також користуючись пунктом 3, у США
було фактично надруковано забагато грошей,
які фактично стали так званими "фіатними", бо
вони не були підкріплені золотом чи іншим до&
рогоцінним металом. Це пришвидшило інфля&
цію в рази [27]. Маємо таку статистику по рівню
безробіття, ВВП та інфляції на період 1969—
1977 років (табл. 3).

Ця економічна криза в США наочно пояс&
нила, чому не можна просто так брати і друку&
вати більше грошей, а також вивела наперед
теорію монетаризму, згідно з якою грошей в
економіці має бути рівно стільки, скільки по&
трібно, а не більше чи менше, а намагання штуч&
но "вкинути" більше грошей в економіку не бу&
дуть мати довготривалого ефекту. І хоча ідеї
реформ Ніксона звучали дуже логічно на па&
пері в той момент, їх реальні наслідки виявили&
ся протилежними.
Криза 1970&х років не була такою тяжкою
для звичайних людей, як Велика Депресія. Але
зі структурної точки зору вона не була легшою,
адже тут було задіяно куди більше факторів:

Рис. 4. Приріст ВВП США у відсотках в період 2006—2018 рр.
Джерело: [38].
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Рис. 5. Рівень безробіття серед економічно активного населення США у відсотках
у період 2006—2018 рр.
Джерело: [40].

профспілки, ціни на нафту відіграли колосаль&
ну роль, міжнародна торгівля мала більше на&
багато більше значення ніж у 1930&х роках. А
те, що уряди вже не допустили ті жахаючі по&
казники в 25% безробіття і падіння ВВП на 20—
25% [9] скоріше свідчить про те, що на досвіді
Великої Депресії ми навчилися багатьом речам
та вдосконалили наше розуміння економіки в
цілому. І енергетична криза так само стала по&
штовхом для розвитку цієї науки, спростуван&
ням одних теорій і появи інших.
Рецесія початку 1990&х років. Економічна
криза початку 1990&х років у різних країнах
відбулася зовсім по&різному, а тому розгля&
дати її можна з різних сторін. Так, до при&
кладу, США та Канада подолали кризу до&
сить швидко, Великобританія взагалі майже
не постраждала, а ось країни, що отримали
незалежність після розпаду Радянського Со&
юзу, навпаки переживали цю кризу досить
тяжко і виходили з неї багато&багато років
[29]. Якщо казати про загальні події, які ско&
лихнули економіку в той час, то напевно вар&
то згадати, що в 1990 році відбувся різкий
скачок цін на нафту (з 15 доларів за барель в
липні до 36 доларів в жовтні [29]) через втор&
гнення Іраку в Кувейт [31]. А як ми вже бачи&
ли, ціни на нафту здатні досить серйозно
впливати на економіку. Також деякі кажуть
про зв'язок кризи з обвалом на фондових
ринках 1987 року (знаний як Чорний понеді&
лок) [32], у США економічну кризу пов'язу&
ють з банківською кризою (так званий
"savings and loans crisis").
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Тепер розглянемо статистику по зростан&
ню ВВП у світі (рис. 3) і можемо побачити, що
світ більш&менш швидко повернувся до нор&
мальних показників, хоча в кожній країні, зно&
ву ж таки, все відбувалося зовсім по&різному.
Світова економічна криза. Почнемо з того,
що ця тема є дуже складною і охопити її в рам&
ках цієї роботи буде доволі складно, а тому об&
межимося, перш за все, розглядом статистич&
них даних та факторів, що відігравали важли&
ву роль, а також порівняємо з тими кризами 20&
го ст., які були розглянуті нами раніше.
Світова економічна криза кінця 2000&х по&
чалася з іпотечної кризи в США в 2007 році [33],
втрати від якої в квітні 2008 року оцінювалися
МВФ у 1 триліон доларів [34]. Іпотечна криза
похитнула ринки, ділова активність впала, а це
потягло за собою фінансову кризу в США, що
переросла в світову економічну кризу [33]. Про
причини можна говорити дуже довго та бага&
то, навіть серед вчених не має одностайної дум&
ки, чому відбулося саме так, але серед основ&
них причин іпотечної кризи виділяють випуск
іпотечних продуктів з великим рівнем ризику,
неспроможність власників житла виплачувати
іпотечні кредити (через зміну процентної став&
ки в кредитах з плаваючою процентною став&
кою), надлишкове будівництво в період буму
початку 2000&х, неадекватне державне регулю&
вання і багато інших причин [35]. Навіть на етапі
розгляду лише однієї, початкової ланки еконо&
мічної кризи, причому в одній країні, ми бачи&
мо дуже багато різних факторів, складних і
пов'язаних один з одним; це саме по собі свід&
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чить про зростаючу складність криз, адже у
Великій Депресії були кредити, був спекулятив&
ний бум, але не була усіх цих складних іпотеч&
них кредитів з плаваючою процентною став&
кою, не було тіньової банківської системи і ще
багато всього іншого. Навіть розбиратися і ро&
зуміти всі ці речі вже набагато складніше.
У принципі, ми знаємо, що живемо в світі, в
якому всі або майже всі країни пов'язані між
собою, а тому те, що серйозна криза в одній
країні, похитнула економіки всіх інших країн —
досить очікуваний ефект. Питання ще й в тому,
що економіки всіх цих країн не були готові й
зовсім не очікували кризи, а тому одразу ж ста&
ло видно всі слабкі місця фінансових систем.
Приріст ВВП у 2009 році у багатьох країнах
був від'ємним, а ось загальний приріст ВВП у
світі в цей же рік був &1,69% [37]. Це був пік
кризи. Водночас рівень безробіття піднявся до
позначки 6,03% [39] і він до сьогоднішнього дня
не опустився до рівня 2008 року [39], тож вплив
цієї кризи ми відчуваємо й досі.
Для порівняння цієї кризи з іншими розг&
лянемо статистику по США за 2008—2010 роки.
Як бачимо на рисунках 4, 5 у 2009 році по&
мітне різке підвищення рівня безробіття (до
більш ніж 9%) та від'ємний приріст ВВП у розмірі
&2,5%. Дійсно, таких показників по ВВП ми не
бачили з часів Великої Депресії, а ось безробіт&
тя біля 9% було під час енергетичної кризи 1970&х.
Саме тому світову економічну кризу кінця 2000&
х порівнювали та продовжують порівнювати з
Великою Депресією. Але це навряд чи була дру&
га Велика Депресія. Ця криза за кількістю пара&
метрів та впливаючих факторів була в рази
складнішою, але й ми були краще підготовлені.
Як пам'ятаємо, в 1930 році уряд США просто
мовчки спостерігав, за тим, як руйнується фінан&
сова система, банківська система та економіка.
В 2007—2008 роках одразу ж були прийняті певні
заходи, щоб пом'якшити удар кризи [41]. Так,
не всі ці заходи були вдалі, уряди багатьох країн
до сих пір критикують за це і кажуть, що кризи
можна було уникнути, якщо б ми зробили іна&
кше, але з ретроспективної точки зору завжди
все здається набагато простішим, а правильне
рішення здається очевидним. Ще однією коло&
сальною різницею між світовою економічною
кризою та Великою Депресією є те, що на мо&
мент 2008 року ми мали резервні фонди, як пев&
ну подушку, яка так чи інакше, але все ж таки
пом'якшила удар [41]. У 1930 році цього не було
взагалі, а звідти і голод, і кожен четвертий без&
робітний, і спад економіки на 30%.
Як і Велика Депресія, криза 2008 року дала
нам повчальний урок, показала наші слабкі
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місця і змусила нас далі розвивати науку, щоб
бути в змозі протистояти таким викликам.
ВИСНОВКИ

Кризи є явищем неминучим, а тому їх треба
досліджувати та бути готовими до них. І навіть
провівши огляд економічних криз, ми побачи&
ли, що вони дійсно стають набагато складніши&
ми зі структурної точки зору, а знайти з кризи
вихід, що буде оптимальним, стає дедалі важ&
че. Але й людство вже набагато швидше та ре&
зультативніше реагує на кризи — від'ємний
приріст ВВП під час кризи ми бачимо набагато
рідше, як і безробіття вище 10%. Будь&яка бо&
ротьба з кризою чи намагання її уникнути
здійснюється спільними зусиллями науковців&
економістів та урядовців.
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DOCUMENTARY ACCOUNTING OF INVENTORIES AT THE ENTERPRISE
Для ефективної організації обліку товарних запасів важливим значенням є його документальне забезпечення. З
реформуванням обліку, впровадженням міжнародних стандартів фінансової звітності, використанням ІТNтехнологій
виникають особливі вимоги до оформлення, змісту документів, якими оформлюються факти та операції з товарниN
ми запасами. Документальне оформлення операцій з товарними запасами повинно бути якісним, корисним, інфорN
мативним та змістовним. Саме тому документальне забезпечення обліку товарів потребує удосконалення.
У статті розглянуті актуальні питання документального забезпечення обліку товарних запасів на торговельних
підприємствах. Визначено практичні аспекти удосконалення документального забезпечення обліку товарів.
Визначено організаційноNметодологічні аспекти організації документального забезпечення обліку товарів, а саме:
систематизовані основні елементи облікової політики обліку товарів, запропоновані та обгрунтовані форми докуN
ментів для практичного використання, розглянуто процес документального забезпечення на всіх стадіях обліку тоN
варів в бухгалтерії суб'єкта господарювання та на складі.
Проведений аналіз типових форм, які використовуються для обліку запасів. За результатами такого аналізу заN
пропонований перелік документів для оформлення операцій з надходження товарів, складського обліку та внутрішN
нього переміщення. Як приклад, запропонована форма накладної — вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) тоN
варів. Також запропоновано форму книги складського обліку як одного із важливих аспектів організації складськоN
го обліку.
Розглянуто процес уцінки товарів з визначенням послідовності дій та необхідних документів, розглянуті методи
списання уцінки в обліку відповідно до національних стандартів та МСФЗ, а також проаналізовано їх вплив на фінанN
сові результати діяльності суб'єкта господарювання.
Запропоновано підхід щодо організації документального забезпечення обліку товарів на підприємствах дозвоN
лить суб'єктам господарювання удосконалювати документальне забезпечення з метою ефективної організації обN
ліку, забезпечувати управлінський персонал достовірною, правдивою та своєчасною інформацією для прийняття
якісних управлінських рішень.
For the effective organization of inventory accounting, its documentation is important. With the reform of accounting,
the introduction of international financial reporting standards, the use of IT — there are special requirements for the
design, content of documents, which formalize the facts and transactions with inventories. Documenting transactions
with inventories should be high quality, useful, informative and meaningful. That is why the documentation of goods
accounting needs to be improved.
The article considers topical issues of documentary accounting of inventories at commercial enterprises. The practical
aspects of improving the documentation of goods accounting are identified.
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The organizational and methodological aspects of the organization of documentary support of accounting of goods
are defined, namely: the basic elements of accounting policy of accounting of goods are defined, the forms of documents
for practical use are offered and substantiated, the process of documentary support at all stages of accounting of goods in
accounting warehouse.
The analysis of standard forms used for inventory accounting is carried out. Based on the results of such analysis, a
list of documents for registration of operations on receipt of goods, warehousing and internal movement is proposed. As
an example, the proposed form of the invoice — the requirement for the release (internal movement) of goods. Also, the
form of the book of the warehouse account as one of important aspects of the organization of the warehouse account is
offered.
The process of valuation of goods with the definition of the sequence of actions and the necessary documents, methods
of writing off the markdown in accounting in accordance with national standards and their impact on the financial
performance of the entity is analyzed.
The proposed approach to the organization of documentary support for accounting of goods in enterprises will allow
businesses to improve documentation in order to effectively organize accounting, to provide management with reliable,
truthful and timely information for quality management decisions.

Ключові слова: товарні запаси, товар, документальне забезпечення, первинні документи,
облік, складський облік, уцінка
Key words: inventories, goods, documentation, primary documents, accounting, inventory,
discount.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Торговельна сфера є однією зі складових
сфер економіки. Підвищення ефективності
торговельної сфери стає складовою розвитку
економіки України в сучасних умовах. Впровад&
ження міжнародних стандартів фінансової
звітності вимагає удосконалення обліку товар&
них запасів, метою якого є методологічне, об&
лікове, інформаційне забезпечення прийняття
ефективних управлінських рішень для плану&
вання, контролю та стратегічного розвитку
суб'єкта господарювання.
На сучасному етапі розвитку обліку товар&
них запасів торговельні підприємства самотуж&
ки намагаються вирішити питання докумен&
тального забезпечення операцій з товарними
запасами внаслідок відсутності їх методично&
го забезпечення з урахуванням сучасних вимог
до оптимальності, ефективності, впроваджен&
ня МСФЗ.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання обліку товарних запасів в торго&
вельній сфері висвітлюються в наукових до&
слідженнях, статтях, підручниках вченими,
практикуючими бухгалтерами, як&от: С.Ф. Го&
ловим, Н.М. Ткаченко, В.В. Сопко, В.В. Ново&
дворьскою, М.В. Кужельним, Н.В. Хоменко,
А.П. Макаренко, Т.О. Меліховою, Ю.В. Под&
мешальською та ін.
Аналіз публікацій свідчить, що автори роз&
глядають питання обліку товарних запасів
відповідно до законодавчо&нормативних доку&
ментів обліку України, рекомендацій МСФЗ,
пропонують свої вирішення проблемних питань
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щодо організації обліку та його інформаційно&
го забезпечення. Сучасні дослідження поля&
гають у вирішенні теоретичних та практичних
аспектів обліку товарних запасів, оскільки саме
товарні запаси торговельних підприємств скла&
дають значну частину активів суб'єктів госпо&
дарювання. Але слід мати на увазі, що кожна
сфера торговельної діяльності потребує інди&
відуального підходу до організації обліку та
його документального забезпечення й ці питан&
ня актуальні натепер.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — надання пропозицій щодо
удосконалення документального забезпечення
обліку товарних запасів на торговельних
підприємствах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Для ефективної організації обліку товарних
запасів важливим значенням є його докумен&
тальне забезпечення. З реформуванням обліку,
впровадженням міжнародних стандартів фі&
нансової звітності, використанням ІТ&техно&
логій виникають особливі вимоги до оформлен&
ня, змісту документів, якими оформлюються
факти та операції з товарними запасами. Доку&
ментальне оформлення операцій з товарними
запасами повинно бути якісним, корисним,
інформативним та змістовним. Саме тому до&
кументальне забезпечення обліку товарів по&
требує удосконалення.
Як відомо, постановка та ведення обліку
розпочинається з Наказу про облікову політи&
ку, в якому й відображаються методологічні
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няття управлінських рішень. Натепер
у зв'язку з впровадженням автомати&
зованих систем бухгалтерського об&
Елементи облікової
Пояснення
ліку, на першому плані є відображен&
політики
ня обліку товарних запасів на рахун&
Робочий план рахунків Включає повний перелік синтетичних та аналітичних
рахунків обліку товарних запасів відповідно до
ках обліку та мало уваги приділяєть&
Інструкції № 291, а також відкритих до них
ся документальному оформленню
субрахунків, відповідно до вимог управлінського
операцій з товарними запасами. Слід
обліку, адаптації до міжнародних стандартів
Форма бухгалтерського Визначають регістри обліку, методику відображення
зазначити, що якщо в бухгалтерії
обліку
господарських операцій, їх реєстрацію, узагальнення.
працівники розуміють значення та
Суб’єкти господарювання обирають форму обліку
необхідність документування, то ме&
відповідно до фінансової та технічної забезпеченості з
урахуванням її ефективності для конкретного
неджерський персонал не вбачає, не
торговельного підприємства
розуміє, не вважає доцільним, не во&
Визначаються форми первинних документів типової
Документальне
лодіє переліком необхідних доку&
форми, самостійно розроблених відповідно до чинного
забезпечення
законодавства для забезпечення управлінського
бухгалтерського,
ментів для оформлення операцій з
персоналу правдивою та достовірною інформацією для
управлінського обліку
товарними запасами. І це означає, що
управління, аналізу, контролю за товарними запасами
організація документообігу на тор&
Порядок
Складання графіків документообігу з визначенням
документообігу
термінів обробки первинних документів,
говельних підприємствах або зовсім
відповідальних за складання первинних документів
відсутня, або використовується
Оцінка товарних запасів Визначається відповідно до методологічних принципів
тільки обліковим персоналом. Така
П(С)БО 9 «Запаси»:
ситуація виникає внаслідок того, що
- первісна оцінка при надходженні – визначається
перелік витрат, який включається для визначення
документування є трудомістким про&
первісної вартості;
цесом, а методичне забезпечення
- оцінка вибуття товарних запасів – обирається один з
методів оцінки вибуття запасів;
організації документування товар&
- оцінка товарних запасів на дату балансу
них запасів на торговельних підприє&
Порядок визначення
Визначається методика розрахунку, документальне
мствах відсутнє, що призводить до
торговельної націнки
забезпечення, організація обліку
неможливості організації контролю,
Порядок обліку
Визначається методика обліку транспортнотранспортних витрат
заготівельних витрат, рахунки обліку
аналізу, планування, прийняття стра&
Порядок обліку тари
Визначається технологія обліку тари
тегічних рішень щодо управління то&
Порядок переоцінки
Визначаються умови проведення переоцінки, методика
варними запасами.
товарних запасів
розрахунку уцінки, обрання методу списання уцінки
товарних запасів, дооцінки, документальне
Автоматизація обліку товарних
забезпечення, порядок відображення в синтетичному та
запасів
спрощує процес накопичен&
аналітичному обліку
ня
інформації
на стадії документу&
Порядок проведення
Визначається склад інвентаризаційної комісії, терміни
інвентаризації
проведення, документальне забезпечення проведення
вання та подальшого її відображен&
інвентаризації та її результатів, відображення в обліку
ня в регістрах обліку. На базі інфор&
Порядок відшкодування Визначається методика розрахунку, документальне
мації щодо документального оформ&
завданих збитків та
забезпечення, відображення в обліку
нестач
лення господарських операцій з то&
варними запасами створюється ін&
принципи обліку об'єктів обліку. І хоча, на те& формаційне забезпечення управлінського пер&
перішній час, багато публікацій, рекомендацій соналу.
Процес організації документування товар&
щодо складання Наказу про облікову політи&
ку, але, як показує практика, бухгалтер все них запасів передбачає використання типових
одно стикається з труднощами при його скла& форм та розробку власних форм документів,
перелік осіб, відповідальних за їх створення,
данні, не винятки й торговельні підприємства.
У таблиці 1 пропонуємо до використання обробку, графік документообігу. Процес доку&
торговельними підприємствами основних еле& ментування операцій з товарними запасами
ментів облікової політики товарних запасів, які пропонуємо розглядати у такій послідовності,
необхідно обов'язково відображати в Наказі як наведено на рисунку 1.
Документування операцій з товарними за&
про облікову політику.
Для ефективної організації обліку товарних пасами слід формувати за певними ознаками,
запасів на торговельних підприємствах велике наприклад, можна класифікувати документи
значення має організація первинного обліку відповідно до етапів, пов'язаних з рухом та об&
надходження, руху та визначення залишків то& ліком товарних запасів, а саме:
— надходження товарних запасів на склад;
варних запасів, як правило, на кінець звітного
— надходження товарних запасів у торгі&
періоду, але є важливим також для оцінку то&
варних запасів на певну поточну дату для прий& вельну мережу;
Таблиця 1. Елементи облікової політики в частині обліку
товарів для торговельних підприємств
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— внутрішнє переміщення товар&
Процес документування операцій з товарними запасами
них запасів;
— реалізація товарних запасів;
— переоцінка товарних запасів;
1. Аналіз господарських операцій, які підлягають документуванню
— інвентаризація товарних за&
пасів;
— визначення залишків товарних 2. Аналіз типових форм первинних документів, які можливо використовувати
запасів на кінець звітного періоду;
для певних операцій з обліку товарних запасів.
— надання інформації про то&
варні запаси управлінському персо&
налу;
3. Визначення господарських операцій, за якими відсутні типові форми
первинних документів
— складання фінансової звіт&
ності.
Відповідно до кожної запропо& 4. Розробка документів, відповідно до чинного законодавства, інформаційних
нованої групи встановлюється необ&
потреб управлінського персоналу
хідний перелік документів типової
форми або власно розроблений.
5. Визначення кола осіб відповідальних за створення, обробку документів,
Відповідно до кожного етапу, пов'я& використання
структурними підрозділами для управління товарними запасами
заного з рухом та обліком товарних
запасів, необхідно визначити пе&
релік документального забезпечен& 6. Класифікація документів для відображення руху товарних запасів протягом
звітного періоду і на дату звітності
ня господарських операцій. Пра&
вильно сформована система доку&
ментування операцій з руху товар&
7. Розробка графіку документообігу
них запасів створює базу даних
інформаційного забезпечення уп&
равління товарними запасами та
інформаційну систему торгівельно&
8. Аналіз документування операцій з товарними запасами для забезпечення
управлінського персоналу, дохідливою, достовірною, правдивою інформацією
го підприємства.
для прийняття ефективних управлінських рішень
Перелік документів для оформ&
лення руху товарів на етапі надход&
ження, складського обліку та внут&
9. Удосконалювати документування операцій з товарними запасами
рішнього переміщення систематизо&
відповідно до чинного законодавства, потреб сучасного розвитку бізнесу та
бухгалтерського та управлінського обліку
вано в таблиці 2.
Таким чином, набір документів
за технологічними ознаками обліку Рис. 1. Запропоновані складові процесу документування
товарів, надає змогу суб'єкту госпо&
операцій з товарними запасами
Таблиця 2. Перелік документів для оформлення руху товарів на етапі надходження,
складського обліку та внутрішнього переміщення
Надходження товарів
Первинний облік
- рахунок-фактура
- накладна на відпуск товарноматеріальних цінностей
- прибутковий ордер
- товарно-транспортна накладна
- митні декларації
- сертифікат відповідності (якості)
- акт приймання товарів за кількістю
- акт приймання товарів за якістю
- журнал обліку надходження товарів
- платіжні документи
Синтетичний та аналітичний облік
- синтетичні рахунки
- аналітичні рахунки
- журнали
- відомості
- оборотна відомість
- фінансова звітність
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Складський облік і внутрішнє переміщення товарів
- картка складського обліку
- книга складського обліку
- матеріальний ярлик
- накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення)
- накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей
- реєстр приймання – здачі документів
- відомість обліку залишків товарів на складі
- товарний звіт
- матеріальний звіт
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Накладна-вимога
на відпуск (внутрішнє переміщення) товарів
Номер
документа
Відпуск дозволив:

Найменування
товару
1

Дата
складання

Код
(назва)
відправника

одержувача

Підстава
(назва
документа,
номер, дата)

посада_________ ПІБ___________підпис________
Код
Одиниця
складського
Кількість
виміру
обліку
2
3
4
1. Надходження товару

Ціна,
грн

Сума, грн

5

6

2. Відпуск товару
Усього відпущено: кількість ________ на суму _______________
Відпустив: ПІБ _____________ підпис________________
Прийняв: ПІБ______________ підпис ________________

Довідка бухгалтерії:
Зміст
операції

Відображення
у синтетичному обліку
Дебет
Кредит

ПІБ ________________

Відображення
в аналітичному обліку
Дебет
Кредит

Підпис ___________________

Рис. 2. Запропонована форма накладноїPвимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) товарів

дарювання мати повний перелік документаль&
ного забезпечення щодо надходження, руху,
оцінки товарів, який можна взяти за основу, а
також допоможе у визначені документів, які
можна використовувати без змін, та ті, які не&
обхідно змінити чи розробити. Пакет докумен&
тального забезпечення обліку товарних запасів
повинен переглядатися відповідно до змін за&
конодавчо&нормативних актів, облікової по&
літики, вимог сучасного розвитку бухгалтерсь&
кого обліку, впровадження новітніх техно&
логій, міжнародних стандартів.
Торговельні підприємства, як правило, ви&
користовують типові форми первинних доку&
ментів, затверджені Наказом Міністерства ста&
тистики, за причиною відсутності інших. Вра&
ховуючи, що первинні документи повинні
відображати корисну інформацію саме про та&
кий вид активу, як товари, а не про сировину та
матеріали, для яких вони призначені, виникає
потреба вносити зміни в типові форми.
Аналізуючи документальне забезпечення
технологічного процесу обліку товарних за&
пасів, слід відзначити, що не всі операції з то&
варними запасами забезпечені типовими фор&
мами обліку та потребують розробки для прак&
Передплатний індекс 21847

тичного використання. Це стосується, наприк&
лад, накладної&вимоги на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів, книги складського
обліку, документування процесу використан&
ня знижок, переоцінки товарних запасів.
Накладна&вимога на відпуск (внутрішнє пе&
реміщення) матеріалів типової форми № М&11
використовується для відпуску матеріалів усе&
редині підприємства, відповідно до Наказу
Міністерства статистики, яка теж не призначе&
на для відпуску товарів на торговельних
підприємствах.
Торговельне підприємство може розроби&
ти свою форму накладної&вимоги, але з ураху&
ванням вимог нормативних документів щодо
інформації в первинних документів. Пропонує&
мо форму накладної&вимоги на відпуск (внут&
рішнє переміщення) товарів (рис. 2).
Важливе значення для ефективної органі&
зації обліку товарних запасів має складання
графіків документообігу. Фрагмент графіку до&
кументообігу для запропонованої накладної —
вимоги (внутрішнє переміщення) на відпуск
товарів наведено в таблиці 3.
Натепер з урахуванням розвитку новітніх
технологій, виникає потреба у перегляді доку&
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Таблиця 3. Фрагмент графіку документообігу накладноїPвимоги
(внутрішнє переміщення) на відпуск товарів
Назва документу

Створення документу
Кількість
Підрозділ
примірників

…
Накладна – вимога на Склад
відпуск (внутрішнє
переміщення) товарів
…

Обробка документа
Передача в архів
Термін
Підрозділ
Відповідальний
виконання

2

Склад
Бухгалтерія

ментального забезпечення складського обліку
товарів. Одним із невирішених питань є форма
книги складського обліку запасів. Як показує
практика, форма книги складського обліку за&
пасів не обговорюється взагалі, суб'єкти гос&
подарювання використовують різні форми
внаслідок відсутності методичних рекомен&
дацій. Книга складського обліку товарів для
торговельних підприємств є одним із важливих
напрямків раціоналізації обліку внаслідок аку&
муляції інформації про постійний рух товарів.
Книга складського обліку товарів повинна
містити корисну інформацію для управління
товарними запасами, відображати повну, дос&
товірну інформацію про товари на складі про&
тягом звітного періоду, а саме про: кількість
товару, первісну оцінку, переоцінену вартість,
рух товарів, залишок на кінець звітного періо&
ду в кількісному та вартісному значенні, іншу
інформацію, яка може знадобиться для ефек&
тивного управління запасами.

Щоденно

Бухгалтер

На нашу думку, книгу складського обліку
доречно поділити на окремі частини, відповід&
но до умов роботи певного торговельного
підприємства. Наприклад, надходження това&
ру від постачальників за договорами поставки,
від інших постачальників, з інших джерел або
надходження товарів за їх видами, незалежно
від якого постачальника чи інших джерел на&
дійшов товар. Перший варіант має певні пере&
ваги, а саме: контроль поставок, проведення пе&
реоцінок, надання знижок визначеної партії
товару відповідно до джерел надходження то&
вару. Відображення корисної інформації про
надходження та рух товарів у книзі складсько&
го обліку пропонуємо проводити за формою,
яку наведено на рисунку 3.
Наступним питанням, що з нашої точки зору,
заслуговує на особливу увагу, є процес переоцін&
ки товарів. Торговельні підприємства переоцінку
товарів проводять відповідно до чинного законо&
давства, обраної облікової політики. На кожно&

Надходження товару
Дата

Назва товару

Постачальник

Первинний
документ
(назва, дата,
номер)

Кількість
(одиниця
виміру)

Ціна
одиниці

Сума,
грн

1

2

3

4

5

6

7

Реалізація
(замовник) /
списання

Первинний
документ
(назва, дата,
номер)

Кількість
(одиниця
виміру)

Ціна
(одиниці)

Сума, грн

9

10

11

12

13

Дата

Відправник
товару

Первинний
документ
(назва, дата,
номер)

Кількість
(одиниця
виміру)

Ціна
(одиниці)

Сума, грн

14

15

16

17

18

19

Вибуття товару
Дата

8

Повернення товару

Переоцінка товару
Дата

Кількість
(одиниця
виміру)

Ціна
(одиниці)

Залишок на кінець звітного
періоду
Сума, грн

Кількість
(одиниця
виміру)

Ціна
(одиниці)

Сума,
грн

20
21
22
23
24
25
26
Рис. 3. Запропонована форма книги складського обліку для торговельних підприємств
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Таблиця 4. Документальне забезпечення процесу уцінки товарів
№

Зміст дій

1.

Документальне
забезпечення
Розпорядження керівника

Затвердження комісії для
проведення уцінки
2. Проведення інвентаризації
Інвентаризаційний опис
Дії комісії
3. Складання переліку товарів, що Довідка, відомість (вільна
підлягають уцінці, визначення
форма вибору)
суми уцінки товарів
Керівник
4. Затверджує документ з переліком товарів, що підлягають
уцінці
5. Приймає рішення про
Наказ
проведення уцінки товарів
Дії комісії
6. Оформлення результатів уцінки Опис - Акт
Керівник
7. Затвердження результатів
Опис - Акт
уцінки
Бухгалтерія
8. Відображення уцінки товарів в Рахунки обліку товарів
бухгалтерському обліку
Склад
9. Відображення уцінки товарів
Документи складського
обліку товарів
Торговельна мережа
10. Відображення уцінки
Перемаркування цін

му підприємстві існує свій порядок проведення пе&
реоцінки товарів, але який обов'язково повинен
оформлюватися відповідними документами.
В таблиці 4 узагальнено та систематизова&
но документальне забезпечення процесу уцін&
ки товарів, а саме: перелік послідовності офор&
млення документів уцінки товарів відображає
й послідовність процесу уцінки товарів.
Відповідно до П(С)БО) 9 "Запаси" сума уц&
інки товарних запасів списується на витрати
діяльності. Відповідно до МСФЗ суб'єкти гос&
подарювання мають право обирати метод спи&
сання сум уцінки ще за одним методом — че&
рез створення резерву уцінки товарних запасів.
Таким чином, торговельні підприємства, які
використовують МСФЗ, уцінку товарних за&
пасів в обліку мають право відображати з ви&
користанням одного з двох методів:
— прямого списання суми уцінки на витра&
ти діяльності;
— списання суми уцінки через формування
резерву уцінки запасів.
Обираючи метод списання уцінки товарних
запасів суб'єкт господарювання повинен виз&
начити ефективність обраного методу, а саме:
трудомісткість відображення інформації в об&
ліку, документальне забезпечення, доцільність
створення резерву уцінки запасів, вплив на
фінансовий стан та фінансовий результат.
Для використання першого методу відобра&
ження уцінки товарних запасів суб'єкт госпо&
дарювання повинен оцінити доцільність обра&
Передплатний індекс 21847

ного методу, його переваги та недоліки. До пе&
реваг першого методу можна віднести: не ви&
користовуються додаткові рахунки обліку, не
здійснюються додаткові розрахунки (нараху&
вання резерву, списання за рахунок резерву,
визначення суми резерву на дату балансу), не
потребує додаткового документального забез&
печення первинними документами та облікови&
ми регістрами. В обліку така господарська опе&
рація відображається проводкою:
Дебет 946 "Втрати від знецінення запасів"
Кредит 281 "Товари на складі".
Другий метод списання уцінки товарних за&
пасів передбачає створення резерву уцінки то&
варних запасів, який передбачає відкриття
відповідного субрахунку. Нами досліджено, що
авторами публікацій пропонуються різні ва&
ріанти субрахунків для обліку резерву уцінки
запасів, а саме: пропонується субрахунок
474 "Забезпечення інших витрат і платежів",
пропонується відкрити субрахунок до рахун&
ку 38 "Резерв сумнівних боргів".
Автори цієї статті вважають, що для обліку
резерву уцінки товарних запасів необхідно
відкрити субрахунок до рахунку 28 "Товари",
а саме субрахунок з назвою 287 "Резерв уцінки
товарних запасів", який є контрактивним.
Відповідно створення резерву уцінки товарних
запасів буде відображатися за кредитом рахун&
ка, а списання суми уцінки за рахунок створе&
ного резерву буде відображатися за дебетом
рахунка. Таким чином, створений резерв буде
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коригувати балансову вартість товарних за&
пасів на кінець звітного періоду.
У випадку створення резерву уцінки товар&
них запасів, при відображенні в обліку операцій
з реалізації, будуть формуватися наступні бух&
галтерські проводки:
— реалізація товару:
Дебет 902 "Собівартість реалізованих то&
варів".
Кредит 281 "Товари на складі"
— списання уцінки товару за рахунок резер&
ву:
Дебет 287 "Резерв уцінки товарних запасів".
Кредит 902 "Собівартість реалізованих то&
варів".
Таким чином, від обраного методу обліку
уцінки товарів залежить оцінка товарів в поточ&
ному періоді, а саме:
— товари оцінюються за переоціненою вар&
тістю при використанні методу прямого спи&
сання уцінки товарів на витрати періоду;
— товари оцінюються за первісною варті&
стю при використанні методу уцінки товарів зі
створенням резерву уцінки товарів.
ВИСНОВКИ

У статті систематизовані основні елементи
облікової політики товарних запасів, які, на
нашу думку, необхідно обов'язково відобража&
ти в Наказі про облікову політику. Запропоно&
ваний порядок документального забезпечення
обліку товарних запасів з переліком операцій
з товарними запасами, які потребують доку&
ментального оформлення.
Проведений аналіз типових форм, які вико&
ристовуються для обліку запасів. За результата&
ми такого аналізу запропонований перелік доку&
ментів для оформлення операцій з надходження
товарів, складського обліку та внутрішнього пе&
реміщення. Як приклад, запропонована форма
накладної — вимоги на відпуск (внутрішнє пере&
міщення) товарів. Також, запропонована форма
книги складського обліку, як одного із важливих
аспектів організації складського обліку.
Більш детально розглянутий процес уцінки
товарів, як приклад для оформлення докумен&
тального забезпечення в частині інших обліко&
вих процесів щодо товарів. Проведений аналіз
методів відображення результатів уцінки в об&
ліку відповідно до П(С)БО та МСФЗ. Розгля&
нуті методи відображення уцінки товарних за&
пасів в обліку відповідно до національних стан&
дартів — метод прямого списання уцінки то&
варів на витрати періоду, та відповідно міжна&
родних стандартів — метод створення резерву
уцінки товарних запасів.
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Вважаємо, що запропонований методичній
підхід в створенні ефективного документаль&
ного забезпечення обліку фактів і господарсь&
ких операцій з товарними запасами мають
практичне значення та можуть бути викорис&
тані в обліку товарних запасів на торговельних
підприємствах.
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EVALUATION OF INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL PRODUCTS
OF ENTERPRISES OF ZAPOROZHІА REGION
Розглянуто застосування методів статистики у теорії й практиці управління підприємствами Запорізької обN
ласті.
Визначено, що промисловість та сільське господарство — це одні з найбільших сфер суспільного виробництва
області, які визначають рівень соціальноNекономічного розвитку, спеціалізацію економіки і масштаби участі в териN
торіальному поділі праці.
Структура промисловості Запорізької області є висококонцентрованою — близько 40% у ній припадає на метаN
лургію та понад 21% на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Найбільшу питому вагу за
обсягами реалізованої продукції у переробній промисловості Запорізької області за результатами 2019 році мають
такі види економічної діяльності як металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин
і устатковання, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення.
Розрахунки лінійного коефіцієнта абсолютних структурних зрушень та квадратичного коефіцієнта абсолютних
структурних зрушень дають змогу оцінити інтенсивність структурних зрушень промислової продукції за видами діяльN
ності регіону. Проведене прогнозування обсягу реалізації промислової продукції дає можливість дослідити майбутні
оцінки економічних процесів.
У сільському господарстві Запорізької області формується основна частина продовольчих ресурсів та майже
три чверті роздрібного товарообігу, що має визначальний вплив на гарантування продовольчої безпеки як регіону,
так і держави загалом.
Запорізька область має достатній виробничий потенціал для забезпечення населення основними продуктами
харчування. Основна технічна культура Запорізької області — соняшник. Водночас розвивається і ринок нішевих
культур. Основними напрямами спеціалізації в галузі тваринництва є м'ясомолочне скотарство, свинарство та
виробництво яєць. У регіоні здійснюється робота з реалізації інвестиційних проєктів у галузі тваринництва, а саме:
по створенню сімейних молочних мініNферм, реконструкції тваринницьких приміщень у галузі свинарства. СтабіN
лізація та подальший розвиток галузі тваринництва є перспективою економічного розвитку регіону, яка дає можN
ливість створення нових робочих місць, покращення благополуччя та підняття життєвого рівня сільського насеN
лення області.
The application of statistics methods in the theory and practice of enterprise management in Zaporizhia region is
considered.
It is determined that industry and agriculture are one of the largest spheres of social production in the region, which
determine the level of socioNeconomic development, specialization of the economy and the scale of participation in the
territorial division of labor.
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The structure of industry in Zaporizhia region is highly concentrated — about 40% of it is metallurgy and more than
21% for the supply of electricity, gas, steam and air conditioning. According to the results of 2019, such types of economic
activity as metallurgical production, production of finished metal products, except for machinery and equipment,
production of food products, beverages and tobacco products, mechanical engineering, except for repair and installation,
have the largest share in terms of sales in the processing industry of Zaporizhia region. machinery and equipment,
production of coke and refined petroleum products.
Calculations of the linear coefficient of absolute structural shifts and the quadratic coefficient of absolute structural
shifts make it possible to estimate the intensity of structural shifts of industrial products by types of activity in the
region. The conducted forecasting of the volume of sales of industrial products makes it possible to investigate future
estimates of economic processes.
In agriculture of Zaporizhia region the main part of food resources and almost three quarters of retail trade is formed,
which has a decisive influence on ensuring food security of both the region and the state as a whole.
Zaporizhia region has sufficient production potential to provide the population with basic foodstuffs. The main
technical crop of Zaporizhia region is sunflower. At the same time, the market of niche crops is developing. The main
areas of specialization in the field of animal husbandry are meat and dairy cattle breeding, pig breeding and egg production.
The region is working on the implementation of investment projects in the field of animal husbandry, namely, the creation
of family dairy miniNfarms, the reconstruction of livestock facilities in the field of pig farming. Stabilization and further
development of the livestock industry is a prospect for economic development of the region, which provides an opportunity
to create new jobs, improve the wellNbeing and raise the living standards of the rural population of the region.

Ключові слова: структура, структурні зрушення, трендовий аналіз, промисловість,
сільськогосподарська продукція.
Key words: structure, structural changes, trend analysis, industry, agricultural products.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЗВ'ЯЗОК
З НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Впродовж останніх років Україна перебу&
ває в складній геополітичній та соціально&еко&
номічній ситуації.
На економіку Запорізької області має вплив
і розірвання економічних зв'язків вітчизняних
підприємств як з партнерами на території країн
СНД, так і зокрема з РФ, також і з підприєм&
ствами Донецької і Луганської областями. Все
це призвело до погіршення основних еконо&
мічних показників області.
Промисловість та сільське господарство —
це одні з найбільших сфер суспільного вироб&
ництва області, які визначають рівень соціаль&
но&економічного розвитку, спеціалізацію еко&
номіки і масштаби участі в територіальному
поділі праці. Аналіз статистичних даних, які
описують економічні процеси в регіоні, засто&
сування методів статистики дозволяють
здійснити оцінку розвитку Запорізької області.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням оцінки та використання прогноз&
них методів в системі управління досліджені
в роботах вітчизняних вчених&економістів:
Б. Грабовецького, А.Данильченка, Т.М. Кача&
ли, Л.О. Мармуль, Б. Панасюка, В. Царьова та
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ін. Необхідність подальшого вивчення з метою
дослідження проблематики в регіональному
розрізі є очевидною.
МЕТА СТАТТІ

На основі статистичних даних дослідити
структуру промислової та сільськогосподарсь&
кої продукції Запорізької області, визначити
закономірність розвитку регіону, здійснити
прогнозну оцінку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Запорізька область — один з найпотужні&
ших промислових регіонів України. В структурі
випуску за видами економічної діяльності до&
мінуючу частку мають промисловість (65%),
сільське, лісове та рибне господарство (7,6%),
оптова та роздрібна торгівля, ремонт авторт&
ранспортних засобів та мотоциклів (6,6%), дер&
жавне управління й оборона; обов'язкове со&
ціальне страхування (3,1%), операції з нерухо&
мим майном (2,8%) [1, с. 160].
Промисловість є найбільш важливим для
економіки Запорізької області видом еконо&
мічної діяльності. За обсягом реалізованої про&
мислової продукції регіон стабільно посідає
третє місце в Україні після Дніпропетровської
та Донецької областей.
Порівнюючи структуру промисловості ви&
сокоіндустріальних регіонів України, слід на&
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Таблиця 1. Розрахунок індексу структурних зрушень обсягу
голосити на суттєво кращій
реалізованої промислової продукції
позиції Запорізької області.
підприємств Запорізької області
На тлі сучасної "неоіндуст&
ріалізації" в Україні, яка
Млн грн
У % до підсумку
Відхилення
відбувається через наро& Обсяг реалізованої
часток
2019 р.
2015 р.
промислової
(dj1 – dj0)2
щення обсягів та частки до&
2015 р.
2019 р.
d j1 − d j 0
d j0
d j1
бувної промисловості та продукції, млн грн
зменшення частки перероб& Добувна
ної в регіонах України (що промисловість
посилює сировинну орієнта& і розроблення
2745,2
7084,8
2,0
3,5
1,5
2,25
цію вітчизняної промисло& кар’єрів
Переробна
вості, а відтак, стає додатко& промисловість
98195,0
144870,9 72,6
71,6
1,0
1,0
вим бар'єром на шляху до Постачання
підвищення рівня її конку& електроенергії,
рентоспроможності на сві& газу пари та
кондиційованого
тових ринках) у Запорізькій повітря
33361,4
48937,3 24,7
24,2
0,5
0,25
області відбуваються зво& Водопостачання;
ротні процеси, тобто має каналізація,
місце нарощення потенціалу поводження з
відходами
1012,4
1473,2
0,7
0,7
саме переробної промисло& Промисловість
135314,0
202366,2 100,0
100,0
3,0
3,5
вості за рахунок зменшення
Джерело: розраховано за даними [1, с. 186; 3, с. 160].
внеску інших видів промис&
ловості. Структура промисловості Запорізької
та розрахунок квадратичного коефіцієнту
області є висококонцентрованою — близько абсолютних структурних зрушень:
40% у ній припадає на металургію та понад 21%
∑ ( d s1 − d s 0 ) 2
σa =
(3).
на постачання електроенергії, газу, пари та
n
кондиційованого повітря [2].
Провідну роль в формуванні випуску про&
Найбільшу питому вагу за обсягами реалізо&
мислової продукції в Запорізькій області
ваної продукції у переробній промисловості За& відіграє переробна промисловість, на цей по&
порізької області за результатами 2019 р. мають казник припадає — 71,6%. На другому місці
такі види економічної діяльності як металургій& стоїть постачання електроенергії, газу пари та
не виробництво, виробництво готових метале& кондиційованого повітря — 24,2%, на добувну
вих виробів, крім машин і устатковання (35,2% припадає — 3,5%, на водопостачання; каналі&
загального обсягу реалізованої промислової зація, поводження з відходами — 0,7%.
продукції області), виробництво харчових про&
Розрахунок індексу структурних зрушень
дуктів, напоїв та тютюнових виробів (11,9%), обсягу реалізованої промислової продукції
машинобудування, крім ремонту і монтажу ма& підприємств Запорізької області наведено у
шин і устатковання (11,4%), виробництво коксу таблиці 1.
Розрахуємо лінійний коефіцієнт абсолют&
та продуктів нафтоперероблення (4,7%) [3].
Проведемо аналіз структури та структур& них структурних зрушень, використовуючи
них зрушень обсягу реалізованої промислової формулу (2):
продукції підприємств Запорізької області.
3,0
I СЗ =
= 0,75 в.п.
Структурні зрушення виявляються зміною
4
часток розподілу і вимірюються процентними
Розрахунок квадратичного коефіцієнту аб&
пунктами [4]:
солютних структурних зрушень (формула 3):
Δ d = d j1 − d j 0
(1),
3,5
= 0 , 94 в.п.
σa =
4
d
де j1 та d j 0 — частки відповідно поточного
Лінійний коефіцієнт абсолютних структур&
та базисного періодів.
них
зрушень становить 0,75 в.п., тобто струк&
Для оцінки інтенсивності структурних зру&
тура
реалізованої промислової продукції
шень загалом по сукупності, яка поділяється на
підприємств
Запорізької області у 2019 р.
m складових, найчастіше використовують се&
відрізняється
від
структури 2015 р. у середньо&
реднє лінійне відхилення часток:
му на 0,75 в.п. або на 0,94 в.п.
Σ d j1 − d j 0
Тобто, можна зробити висновок про зміни
(2),
I СЗ =
у структурному відношенні за досліджуваний
m
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період, а саме частка структурних Таблиця 2. Розрахунок теоретичних рівнів лінійного тренду
компонентів за видами у загально&
Обсяг
му обсязі реалізованої промисло&
реалізованої
Розрахункові показники
вої продукції підприємств області, Рік промислової t
продукці,
протягом 2015—2019 роки років
млн грн, уt
(уt - y )2
уt t
Уt
(уt - Уt)2
t2
має незначні зміни.
2015
130758,4
- 2 4 -261516,8 138656,9
62386302,3
2497850462,3
Найбільш ефективним спосо& 2016
152940,3
- 1 1 -152940,3 159696,9
45651643,6
772650971,6
197495,3
0
0
0
180736,9
280843970,6
280843970,6
бом виявлення основної тенденції 2017
220124,5
+1 1 220124,5 201776,9
336634425,8
1551383033,8
є аналітичне вирівнювання. Водно& 2018
2019
202366,2
+2 4 404732,4 222816,9
418231130,5
467826618,5
час рівні ряду динаміки розгляда& Разом
0 10 210399,8 903684,7 1143747472,8 5570555056,8
Σy =
ються як функція часу yˆt = f (t ), а
=903684,7
задача вирівнювання зводиться до
Для оцінки адекватності трендового рівнян&
знаходження того виду функції, координати
точок якої були б найбільш близькі до значень ня використовують:
фактичного динамічного ряду. При застосу&
n
∑1 ( yt − Yt ) 2
ванні аналітичного вирівнювання обсягу реал&
(7);
стандартну похибку S e =
ізованої промислової продукції підприємств
n−m
Запорізької області використовується лінійна
(y −Y )
функція. Знайдемо параметри a та b за допо&
коефіцієнт детермінації R 2 = 1 − ∑ t t (8),
могою складання і розв'язання такої системи
∑ ( yt − y )
нормальних рівнянь [5]:
де n — довжина ряду,
(4),
де n — кількість рівнів ряду динаміки.
Розв'язання цієї системи спрощується,
якщо відлік значень t перенести у середину ряду
динаміки. У цьому випадку =0. Система рів&
нянь спрощується і параметри а та b обчислю&
ються за формулами:
y
a= ∑
(5),
n
b=

∑ yt
∑ 2

t

(6),

Вихідні дані для розрахунку та самі розра&
хунки представлені в таблиці 2.
Підставивши значення в формули (5, 6) зна&
ходимо параметри:
a=

903684,7
= 180736,9 млн грн;
5

b=

210399,8
= 21040,0 млн грн.
10

Підставивши результати розрахунків в рів&
няння тренду, отримаємо нове рівняння:
Уt = 180736,9+21040,0*t.
Підставивши значення t в рівняння тренду
розрахуємо теоретичні рівні лінійного тренду.
У нашому випадку ∑уt=∑Уt, що говорить
про правильність розрахунків.
Проведемо екстраполяцію, тобто при t = 3
зайдемо прогнозний рівень обсягу реалізова&
ної промислової продукції підприємств Запо&
різької області 2020 року:
У2020 = 180736,9+21040,0 x 3 = 243856,9 млн грн.
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m — кількість параметрів функції (для
лінійної функції m = 2).
Необхідні дані для розрахунку цих харак&
теристик наведено в таблиці 2.
За даними таблиці, стандартна похибка:
Se =

1143747472,8
= 19525,6 млн грн.
5−2

Про адекватність лінійного тренду характе&
ру динаміки обсягу реалізованої промислової
продукції підприємств Запорізької області
свідчить достатньо високе значення коефіціє&
нта детермінації:
R2 = 1 −

1143747472,8
= 0,795, 75,9% .
5570555056,8

Екстраполяція тренду. Методом екстрапо&
ляції визначається точковий прогноз показни&
ка; довірчі його межі залежать від похибки про&
гнозу S p та імовірності висновку t, тобто
Yt+V ± tsp. Похибка прогнозу s p є функцією
стандартної похибки se, довжини динамічного
ряду (передісторії) і періоду упередження. В
такому прикладі:
S p = Se

n + 1 3( n + 2υ − 1) 2
+
n
n( n 2 − 1)

S p = 19525,6

(9).

5 + 1 3(5 + 2 ⋅ 1 − 1) 2
= 28295,3.
+
5
5(52 − 1)

Звідси довірчий інтервал для прогнозного
рівня обсягу реалізованої промислової про&
дукції підприємств з імовірністю 0,95 (t = 2,02)
буде в межах 243856,9± 2,02*28295,3.
Отже, обсяг реалізованої промислової
продукції підприємств Запорізької області у
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Рис. 1. Динаміка індексу обсягів сільськогосподарського виробництва
у 2015—2019 роках, %
Джерело: побудовано самостійно за даними [3, с. 193].

2020 році буде знаходитись в інтервалі від
186700,4 до 301013,4 млн грн.
У сільському господарстві Запорізької об&
ласті формується основна частина продоволь&
чих ресурсів та майже три чверті роздрібного
товарообігу, що має визначальний вплив на га&
рантування продовольчої безпеки як регіону,
так і держави загалом [2].
У структурі продукції сільського господар&
ства за категоріями виробників за 2019 рік рос&
линництво становить — 87,5 %, тваринництво
— 12,5 % [3, с.193].
Запорізька область має достатній виробни&
чий потенціал для забезпечення населення
основними продуктами харчування. У регіоні
є багатогалузева харчова та переробна про&
мисловість, яка здатна переробляти сільсько&
господарську продукцію, вироблену в області,
забезпечувати населення регіону харчовими
продуктами, а також здійснювати поставки їх

за межі області та України. На сьогодні внут&
рішня потреба населення області повністю за&
безпечується за рахунок власного виробниц&
тва зерна, олії, яєць, овочів та баштанних куль&
тур [2].
Основна технічна культура Запорізької об&
ласті — соняшник, збір якої у 2019 році ста&
новив 1020,6 тис. тонн (на 41,6% більше ніж у
2018 році) [3, с. 200]. До 80 % валового вироб&
ництва соняшнику переробляється на олієжи&
рових комбінатах Запорізької та сусідніх об&
ластей. В останні роки в області активно роз&
вивається виробництво інших олійних куль&
тур — сої, ріпаку, гірчиці та льону
Водночас розвивається і ринок нішевих
культур. Нут, сочевиця, коріандр, квасоля, во&
лоський горіх, фундук, гарбуз, шафран, лікар&
ські трави (душиця лікарська, м'ята лимонна,
тимін, шалфей лікарський, лаванда та інші) —
все це перспективні напрямки [2].

Рис. 2. Валовий збір зернових і зернобобових культур
та соняшнику, тис. т, 2015—2019 рр.
Джерело: побудовано за даними [3, с. 201].

Передплатний індекс 21847

109

АГРОСВІТ № 22, 2020
Основними напрямами спеціалізації в галузі
тваринництва є м'ясомолочне скотарство, сви&
нарство та виробництво яєць. У продовж ос&
танніх років в регіоні має місце скорочення по&
голів'я великої рогатої худоби, що зумовлено
низькими закупівельними цінами на молоко та
м'ясо яловичини, низькою рентабельністю ве&
дення галуззю молочного скотарства, бо при&
бутки від реалізації продукції не покривають
затрат на її виробництво і, як наслідок неба&
жанням сільгосптоваровиробників займатися
виробництвом молока.
У регіоні здійснюється робота з реалізації
інвестиційних проектів у галузі тваринництва,
а саме: по створенню сімейних молочних міні&
ферм, реконструкції тваринницьких приміщень
у галузі свинарства.
Стабілізація та подальший розвиток галузі
тваринництва є перспективою економічного
розвитку регіону, яка дає можливість створен&
ня нових робочих місць, покращення благопо&
луччя та підняття життєвого рівня сільського
населення області.
Проблемні аспекти:
— моноспеціалізація рослинництва об&
ласті на вирощуванні пшениці та соняшника —
екстенсивний шлях розвитку, який посилює
залежність регіону від кон'юнктури на світо&
вих ринках сільськогосподарської сировини
(зважаючи на безальтернативність експорт&
но&орієнтованої моделі зернового господар&
ства);
— зростання в 2,24 раза з 1995 р. посівних
площ соняшника, який є виснажливою культу&
рою, за рахунок зниження посівних площ інших
видів рослинництва (за винятком пшениці). Це
призвело до суттєвого перевищення норм час&
тки ріллі під посівами соняшника;
— сільськогосподарські угіддя області роз&
ташовані в зоні недостатнього та нестійкого
зволоження. Кожні 6—8 років з 10 оцінюються
як сухі та посушливі. За останні 10 років на 7%
розширилась площа сухої та дуже сухої зони,
що ускладнює умови розвитку сільського гос&
подарства в регіоні;
— скорочення поголів'я великої рогатої
худоби впродовж останніх років, що зумов&
лено низькими закупівельними цінами на мо&
локо та м'ясо яловичини, низькою рента&
бельністю ведення галуззю молочного ско&
тарства [2].
ВИСНОВКИ

Проведене дослідження демонструє, що
використання методів статистики дає змогу
дослідити стан пріоритетних видів діяльності
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економіки регіону, структуру та виявити тен&
денції розвитку. На цій основі здійснити про&
гнозну оцінку. Стратегічним завдання регіону
сьогодні є ефективне використання наявного
потенціалу для поліпшення соціально&еконо&
мічного його становища.
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