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ORGANIZE WATER PROTECTION ZONES AS AN IMPORTANT PRECONDITION
FOR PROTECTION OF WATERS FROM POLLUTION BY NITRATES FROM
AGRICULTURAL SOURCES: INSTITUTIONAL SUPPORT AND IDENTIFICATION

У статті розкриваються проблеми відтворення водно0ресурсного потенціалу в планетарному масштабі та наво0
диться досвід Англії щодо інституціоналізації систем охорони вод, побудованих на основі жорсткої регламентації
зон запобігання забрудненню водних джерел. Аналізується динаміка надходження нітратів у моря та річки України
зі зворотними водами, а також визначаються чинники зменшення надходжень таких азотовмісних речовин.

Наводяться нормативно0правові засади ідентифікації та режиму використання водоохоронних зон і прибереж0
них захисних смуг та розкриваються окремі колізії між різними законодавчими актами щодо регламентації прав ко0
ристування землями, наближеними до водотоків та замкнутих водойм. Розглядаються проблеми виготовлення про0
ектів землеустрою щодо винесення в натуру прибережної захисної смуги, які призвели до низької частки відведення
цих смуг відповідно до цільового призначення в їх загальній протяжності.

З метою підвищення дієвості заходів щодо охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел
шляхом належної ідентифікації і дотримання встановленого законодавством режиму використання водоохоронних
зон пропонується відображати на публічній кадастровій карті України уразливі зони попадання нітратів у водні об'єк0
ти, визначити контролюючу інституцію, що здійснюватиме нагляд за дотриманням норм Директиви 91/676/ЄЕС,
надавати фінансову допомогу на будівництво резервуарів для зберігання гною окремим категоріям сільськогоспо0
дарських виробників.

Problems of reproduction water0resource potential on a planetary scale are revealed in article and England experience
concerning institutionalization systems of water protection, based on strict regulation zones pollution prevention water
sources is presented. Trend in filing nitrates in sea and rivers of Ukraine with return waters is analyzed and the factors
reducing the flow of nitrogen0containing substances are defined.
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Regulatory and legal bases of identification and regime the use water protection zones and coastal protection strips
is shown and separate collisions between different legislative acts concerning regulation of rights to use land which close
to the watercourses and inland reservoirs are revealed. Problems of making land management projects concerning
imposition of factual the coastal protection strips which led to a low proportion of allocation of these strips according to
the general purpose of their total length are considered.

In order to improve effectiveness of measures to protect waters from pollution by nitrates from agricultural sources
through proper identification and compliance established by legislation regime for the use water protection zones display
nitrate vulnerable zones getting into water bodies on public cadastral map of Ukraine, and to define the controlling
institution that will oversee the observance of norms Directive 91/676/EEC, and to provide financial assistance for the
construction of manure storage reservoirs certain categories of farmers are proposed.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Надмірне забруднення водних об'єктів різ�
ного роду шкідливими речовинами значною
мірою зумовлене порушенням вимог щодо
відведення прибережних захисних смуг водо�
охоронних зон. Водоохоронні зони не відведені
відповідно до діючого законодавства, тому й
здійснюється господарська діяльність майже
до урізу води. Це стало наслідком нерегульо�
ваної забудови берегів водотоків та внутрішніх
водойм, як правило, у 90�х роках минулого сто�
ліття, а також сільськогосподарського викори�
стання земель, наближених до водних об'єктів.
Порушення вимог щодо відведення водоохо�
ронних зон створило передумови для масово�
го попадання у водні об'єкти частини пести�
цидів та добрив, які використовуються для по�
треб сільськогосподарського виробництва.

Така ситуація надзвичайно ускладнює про�
цес імплементації Директиви 91/676/ЄЕС сто�
совно охорони вод від забруднення, спричине�
ного нітратами з сільськогосподарських дже�
рел, оскільки фізична наближеність сільсько�
господарських угідь, відведених під ріллю, до
водних об'єктів не створює належного субстра�
ту поглинання та затримання азотовмісних ре�
човин. Враховуючи масовість недотримання
законодавства про відведення прибережних
захисних смуг водоохоронних зон в переважній
більшості регіонів України, що завдає і потен�
ційно може завдати ще більшого збитку при�
родним та штучним водних об'єктам, на поряд�
ку денному постало завдання — удосконален�
ня системи ідентифікації водоохоронних зон у
межах, передбачених відповідними норматив�
но�правовими актами, щоб упередити прояви

Ключові слова: водоохоронні зони, водні джерела, нітрати, сільськогосподарське вироб6
ництво, інституція, фінансова допомога.

Key words: water protection zones, water sources, nitrate, agricultural production, institution,
financial assistance.

нерегульованої міграції азотовмісних сполук у
водойми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальні проблеми нормативно�правово�
го та методичного забезпечення відведення
прибережних захисних смуг водоохоронних
зон розглядаються у працях багатьох українсь�
ких вчених, але поза увагою залишаються тео�
ретико�методологічні підходи до удосконален�
ня ідентифікації даної частини земельного
фонду у зв'язку з необхідністю імплементації
цілого комплексу природоохоронних дирек�
тив, що передбачено Угодою про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом, в першу
чергу Директиви 91/676/ЄЕС, яка спрямована
на охорону вод від забруднення нітратами із
сільськогосподарських джерел [2; 3; 5—7; 9; 11;
12; 19]. Саме імплементація останньої сьогодні
є найбільш ускладненою з огляду на масовий
характер сільськогосподарського виробництва
на територіях, де повною мірою не забезпече�
но дотримання законодавства про відведення
прибережних захисних смуг водоохоронних
зон, та неврегульованість відносин між власни�
ками та користувачами сільськогосподарських
угідь.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями публікації є оцінка основних трендів

водокористування та охорони вод у планетар�
ному масштабі, визначення тенденцій попадан�
ня зі зворотними водами нітратів в водотоки та
моря України, розкриття найбільш злободен�
них проблем відведення прибережних захисних
смуг водоохоронних зон на територіях здійс�
нення сільськогосподарської діяльності через
призму існуючого та ймовірного забруднення
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водотоків та внутрішніх водойм шкідливими
речовинами, зокрема азотовмісними речовина�
ми, виявлення колізій в теперішньому норма�
тивно�правовому забезпеченні використання
водоохоронних зон, оцінка можливостей вико�
ристання передового іноземного досвіду щодо
регулювання процесів встановлення меж водо�
охоронних зон, обгрунтування перспективних
напрямів удосконалення ідентифікації відве�
дення прибережних смуг водоохоронних зон як
дієвого чинника виконання вимог директиви 91/
676/ЄЕС стосовно охорони вод від забруднен�
ня, спричиненого нітратами з сільськогоспо�
дарських джерел.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Світова спільнота через прийняття приро�
доохоронних конвенцій, двосторонніх угод між
країнами, формування систем стимулювання
ощадливого природокористування намагаєть�
ся зберегти і примножити водні ресурси пла�
нети, оскільки останні виступають запорукою
не лише задоволення потреб питного водопос�
тачання та потреб господарського комплексу,
а все більше стають детермінуючим нарощення
обсягів виробництва продовольства чинником
у зв'язку з обмеженістю родючих сільськогос�
подарських угідь в сприятливих для ведення
землеробства умовах. У зв'язку з цим виника�
ють нові способи зрошення на територіях з по�
сушливим кліматом, впроваджуються мало�
водні технології та оборотні системи водо�
постачання, формуються інтегровані системи
управління природними ресурсами, при яких
відтворення водно�ресурсного потенціалу на�
пряму пов'язане з екологізацією використан�
ня та нарощенням інших видів ресурсів, зокре�
ма лісових.

Незважаючи на значні фінансові затрати
країн із соціально орієнтованою ринковою еко�
номікою в напрямі реалізації проектів екологі�
чного реінжинірингу водних і водогосподарсь�
ких об'єктів, в окремих частинах світу пробле�
ми відтворення водно�ресурсного потенціалу
та раціонального водокористування ще більше
ускладнилися. У зведеній доповіді ФАО гово�
риться, що все гостріше відчувається нестача
води, збільшується засолення і забруднення
водотоків і водойомів, а також деградація вод�
них екосистем. Скорочуються розміри великих
озер і внутрішніх морів, половина водно�болот�
них угідь Європи і Північної Америки заверши�
ли своє існування. У водосховища попадають
стічні води із грунтів, що піддаються ерозії, що
знижує обсяги виробництва гідроенергії та во�

допостачання. Ведеться інтенсивне викорис�
тання грунтових вод і водоносні горизонти в
деяких прибережних районах все більше й біль�
ше забруднюються та засолюються.

Інститути, які займаються питаннями зе�
мельних і водних ресурсів, не встигають реагу�
вати на все зростаючу інтенсивність госпо�
дарського використання річкових басейнів,
збільшення взаємозв'язку між земельними і
водними ресурсами, а також на зростання кон�
куренції за їх використання. Необхідні більш
адаптивні й гнучкі механізми, які дозволяють
ефективно вирішувати проблему нестачі при�
родних ресурсів і збереження ринкового потен�
ціалу.

Тим не менше, в деяких районах застосуван�
ня більш сучасних технологій, методів і правил
управління дозволило зупинити і повернути у
зворотний бік негативні тенденції і, таким чи�
ном, виявити можливості застосування моде�
лей сталого інтенсивного використання ре�
сурсів [18]. Враховуючи підвищення значення
водних ресрусів для забезпечення потреб на�
селення планети у продовольстві та максималь�
но можливе залучення земель у продуктивний
сільськогосподарський оборот, особливо тих,
які наближені до водойм, у країнах із соціаль�
но орієнтованою ринковою економікою актив�
но застосовуються методи та способи уперед�
ження негативного впливу господарської
діяльності, в тому числі сільськогосподарсько�
го виробництва, на водойми. Репрезентативною
країною, з огляду на формування систем міні�
мізації впливу шкідливих речовин із сільсько�
господарських та інших джерел на водні об'єк�
ти, є Англія.

В Англії зони охорони питної води — це
визначені території, на яких використання пев�
них речовин повинно контролюватися з метою
запобігання забруднення водних джерел, які
використовуються для постачання питної води
відповідно до положень Водної Директиви
щодо охоронюваних природних територій пит�
ної води (Drinking Water Protected Areas). При
необхідності "сиру" воду обробляють з метою
очищення і відповідності стандартам питної
води.

Захисні зони визначають для будь�яких
джерел "сирої" води (поверхневих, підземних),
яким загрожує забруднення, зумовлене певним
видом землекористування, забезпечуючи
мінімізацію потреби у додатковій обробці води,
призначеної для споживання.

Зони охорони питної води — це водозбірні
площі, які впливають на споживчу якість пит�
ної води, знижуючи ризик невдач політики (за�
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ходів) захисту питної води. Такі зони не вста�
новлені законом, це спільна ініціатива Агент�
ства з навколишнього середовища Англії і вод�
них компаній. У зонах охорони питної води за�
ходи щодо боротьби із забрудненням води за�
безпечують уникнення додаткової обробки
води водними компаніями. Зазначені зони є
одним з основних інструментів Водної Рамко�
вої Директиви для постачання питної води.

Якість питної води, яка постачається спо�
живачам водними компаніями в Англії та
Уельсі, жорстко регламентована законодавчи�
ми нормами і контролюється Інспекцією з пит�
ної води. Тільки у випадку виникнення нових
ризиків, створюються додаткові зони. Для
публічного доступу функціонує карта зон охо�
рони питної води, яка містить такі атрибути,
зокрема номер зони; перелік речовин щодо
яких існує ризик потрапляння у питну воду;
контактні дані відповідальних у зоні.

Уразливі до нітратного забруднення зони
— території, які піддаються ризику сільсько�
господарського забруднення нітратами. Вони
включають в себе близько 58 % земель в Ан�
глії.

Місцевий уряд у результаті опитування 2015
року, проведеного в рамках консультацій за
проектом оновлення Планів управління річко�
вими басейнами "Вода для життя та існування",
пропонує посилення заходів щодо насаджен�
ня захисних лісових смуг на територіях, ураз�
ливих до нітратного забруднення. Респонден�
ти�громадяни зазначили, що традиційні ди�
фузні заходи попередження забруднення вод,
як правило, слабкі, добровільні інструменти
управління вразливими територіями немож�
ливі. Існує потреба у суворішому контролі за
дотримання правил і більш досконалій політиці
для узгодження інтересів усіх зацікавлених
сторін — громадськості, неурядових органі�
зацій, центрального і місцевого уряду. Суворі�
ший контроль можна забезпечити шляхом
створення сільськогосподарських буферних
смуг [1].

Інституціональна архітектоніка водогоспо�
дарського комплексу України неспроможна
забезпечити виконання навіть критично необ�
хідного комплексу заходів, щоб хоча б частко�
во забезпечити апроксимацію вітчизняної сис�
теми охорони вод від забруднення, в тому числі
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Рис. 1. Надходження нітратів у моря та річки зі зворотними водами, тис. т
Джерело: за даними Державної служби статистики України.
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й сільськогосподарського, до аналогічної сис�
теми Англії. На жаль, у нашій країні сьогодні
функціонує гіперцентралізована система
управління земельними і водними ресурсами,
яка відзначається доволі низьким рівнем адап�
тивності до умов, коли необхідно буде приско�
реними темпами формувати систему моніто�
рингу виконання вимог природних та природо�
охоронних директив, які є складовою частиною
Угоди про асоціацію між Україною та Євро�
пейським Союзом. За таких умов забезпечити
документальну та реальну імплементацію при�
родоохоронних директив, зокрема Директиви
91/676/ЄЕС стосовно охорони вод від забруд�
нення, спричиненого нітратами із сільськогос�
подарських джерел, буде надзвичайно пробле�
матично з огляду на високий рівень дисперс�
ності розміщення потенційних забруднювачів
води азотовмісними сполуками.

В Україні позитивна динаміка (скорочення)
надходжень нітратів у річки та моря забезпе�
чувалася не підвищенням ефективності реалі�
зації водоохоронних заходів, а згортанням
ділової активності та господарської діяльності,
зокрема у виробництвах, де технологічний про�
цес передбачає використання азотовмісних
сполук. Якщо проаналізувати надходження
нітратів у моря та річки зі зворотними водами
у 2012 році порівняно з 2009 роком, то у біль�
шості випадків спостерігається зменшення
скидів даних шкідливих речовин (рис. 1).

Виняток становлять Чорне та Азовське мо�
ря, ріки Прут, Прип'ять, Ворскла, Західний Буг,
Салгір, Міус та Кальміус. Зменшення надход�
ження нітратів у більшість водотоків зумовле�
но не якісним покращенням систем захисту
водних об'єктів від попадання шкідливих речо�
вин, а стагнаційними процесами у господарсь�
кому комплексі країни у зв'язку з деструктив�
ним впливом світової фінасової кризи на украї�
нську економіку, що призвело до скорочення
використання азотовмісних речовин у відтво�
рювальному процесі.

У переважній більшості випадків причиною
надмірного попадання азотистих сполук у во�
дотоки та внутрішні водойми, які знаходяться
поблизу місць ведення сільськогосподарсько�
го виробницва, є незадовільна ситуація щодо
фактичного стану прибережних захисних смуг
водоохоронних зон у зв'язку з недотриманням
базових положень вітчизянного законодавтста
про встановлення меж таких зон відповідно до
категорії водного об'єкта.

З метою захисту водних об'єктів від забруд�
нення, засмічення, збереження їх водності та
запобігання руйнування берегів річок, струм�

ків, каналів, ставків та озер встановлені водо�
охоронні зони, прибережні захисні смуги та
смуги відведення. Режим господарської діяль�
ності яких регламентується Земельним кодек�
сом України (Глава 12, статті 58—64) [14], Вод�
ним кодексом України (Глава 18, статті 85—93)
[10] та постановою Кабінету Міністрів Украї�
ни від 8 травня 1996 р. № 486 "Про затверджен�
ня Порядку визначення розмірів і меж водо�
охоронних зон та режиму ведення господарсь�
кої діяльності в них" [17].

У межі водоохоронних зон водних об'єктів
входять заплава річки, перша надзаплавна те�
раса, бровки і круті схили берегів, а також при�
леглі балки та яри. Внутрішня межа водоохо�
ронної зони збігається з мінімальним рівнем
води у водному об'єкті. Їх зовнішня межа, як
правило, прив'язується до наявних контурів
сільськогосподарських угідь, шляхів, лісосмуг,
меж заплав, бровок схилів, балок та ярів і виз�
начається найбільш віддаленою від водного
об'єкту лінією: затоплення при максимально�
му повеневому рівні води, що повторюється
один раз на десять років; берегоруйнування;
тимчасового та постійного підтоплення земель;
ерозійної активності; берегових схилів і силь�
ноеродованих земель.

Зовнішня межа водоохоронної зони на зем�
лях сільських населених пунктів, землях сіль�
ськогосподарського призначення, лісогоспо�
дарського призначення та землях інших кате�
горій визначається з урахуванням: зони сані�
тарної охорони джерел питного водопостачан�
ня; розрахункової зони переробки берегів;
лісових насаджень, що найбільшою мірою
сприяють охороні вод із зовнішньою межею не
менш як 1000 м від урізу меженного рівня води;
усіх земель відводу на існуючих меліоративних
системах, але не менш як 200 м від бровки ка�
налів і дамб. На території водоохоронної зони
забороняється: використання стійких та силь�
нодіючих пестицидів; розміщення кладовищ,
скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;
скидання неочищених стічних вод, використо�
вуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар�
'єри тощо).

У межах водоохоронних зон виділяються
землі прибережних захисних смуг та смуги
відведення з особливим режимом їх викорис�
тання відповідно до статей 60—63 Земельного
кодексу України [14] та статей 88—91 Водного
кодексу України [10]. Прибережні захисні сму�
ги встановлюються по берегах річок та навко�
ло водойм уздовж урізу води (у меженний пер�
іод) шириною: а) для малих річок, струмків і
потічків, а також ставків площею менш як 3 га
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— 25 метрів; б) для середніх річок, водосховищ
на них, водойм, а також ставків площею понад
3 га — 50 метрів; в) для великих річок, водосхо�
вищ на них та озер — 100 метрів. При крутизні
схилів більше 3° мінімальна ширина прибереж�
ної захисної смуги подвоюється.

Встановлюються прибережні захисні смуги
з метою охорони поверхневих водних об'єктів
від забруднення і засмічення та збереження їх
водності, оскільки ця зона є природоохорон�
ною територією з режимом обмеженої госпо�
дарської діяльності. У прибережних захисних
смугах уздовж річок, навколо водойм та на ос�
тровах забороняється: 1) розорювання земель
(крім підготовки грунту для залуження і залі�
сення), а також садівництво та городництво;
2) зберігання та застосування пестицидів і доб�
рив; 3) влаштування літніх таборів для худоби;
4) будівництво будь�яких споруд (крім гідро�
технічних, навігаційного призначення, гідро�
метричних та лінійних), у тому числі баз від�
починку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
5) миття та обслуговування транспортних за�
собів і техніки; 6) влаштування звалищ сміття,
гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих
відходів виробництва, кладовищ, скотомогиль�
ників, полів фільтрації тощо.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній за�
хисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо
при цьому не порушується її режим. Не при�
датні для експлуатації споруди, а також ті, що
не відповідають встановленим режимам госпо�
дарювання, підлягають винесенню з прибереж�
них захисних смуг. Смуги відведення встанов�
люються для потреб експлуатації та захисту від
забруднення, пошкодження і руйнування ма�
гістральних, міжгосподарських та інших каналів
на зрошувальних і осушувальних системах,
гідротехнічних та гідрометричних споруд, а
також водойм і гребель на річках.

Значною проблемою є те, що існують чис�
ленні колізії між Земельним та Водним кодек�
сами. Проблема полягає в тому, що певні тери�
торії де�факто будучи землями водного фон�
ду, де�юре не мають відповідного статусу. За
даними державного земельного кадастру за
станом на 1 січня 2010 року загальна площа зе�
мель водного фонду становить 3402,6 тис. га, з
них: води (території, що покриті поверхневи�
ми водами — 2423,2 тис. га, або 71,2 %), відкриті
заболочені землі — 979,4 тис. га, або 28,8 % зе�
мель водного фонду. Тобто державним земель�
ним кадастром до загальної площі земель вод�
ного фонду віднесено лише землі під водою та
землі під відкритими болотами. Земельний ка�
дастр не містить інформації про прибережні

захисні смуги вздовж морів, річок та навколо
водойм, повененебезпечні заплавні землі, водо�
охоронні зони, смуги відведення, берегові сму�
ги водних шляхів, зони санітарної охорони, які
згідно з Водним кодексом України віднесено до
земель водного фонду [4].

Деснянська заплава в межах Київської об�
ласті (і великою мірою Чернігівської) поділена
на тисячі паїв через відсутність нормативних
актів, що передбачали б охорону заплави річок
загалом, і невиконання норм Водного кодексу
України, який зобов'язує охороняти хоча б так
звані прибережні захисні смуги, ширина яких
залежить від величини річки чи озера і коли�
вається від 25 до 100 метрів [15].

Як свідчить практика, у вітчизняній системі
регулювання процесів перерозподілу земель
водного фонду досі не забезпечено навіть кри�
тично необхідного набору запобіжних заходів,
які упереджували б прецеденти продажу ледь
не всієї захисної смуги окремих річок та про�
яви розпаювання річкових островів (повністю
розпайовано найбільший річковий острів Укра�
їни Любичів).

Численні прояви незаконної забудови при�
бережних смуг створюють передумови для заб�
руднення природних водотоків і техногенного
підтоплення населених пунктів, що вимагає вве�
дення мораторію на проведення будівельних
робіт і продаж уже розпайованих земель у во�
доохоронних зонах, скасування рішень, які
призвели до землевідведення таких ділянок.

Набула поширення практика, коли органи
місцевого самоврядування, прикриваючись
браком коштів, не вживають заходів до вста�
новлення на місцевості меж водоохоронних зон
і прибережних захисних смуг, приймають не�
прозорі рішення та укладають необгрунтовані
угоди про інвестиційну діяльність.

Однією з причин масової забудови прибе�
режних захисних смуг та водоохоронних зон є
ускладнена процедура їх встановлення. Тому
пропонується законодавчо закріпити мож�
ливість їх встановлення без розроблення про�
ектів землеустрою, які є непідйомними для ба�
гатьох підприємницьких структур та органів
місцевого самоврядування. Мінімальна вар�
тість виготовлення проекту землеустрою щодо
винесення в натуру прибереженої захисної
смуги одного гектара земель водного фонду
становить майже 5 тис. грн. Враховуючи, що
площа прибережних захисних смуг — більше
1 млн 250 тис. га, лише для розробки проектної
документації потрібно знайти понад 5 млрд грн.
У державному бюджеті України для цього
коштів немає [8].
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Не набули масового характеру факти спря�
мування коштів місцевими радами на реальне
встановлення прибережних захисних смуг, тим
самим обмежуючи свої права на безкарну і
цілком "законну" прихватизацію земель, від
особливого статусу яких залежить стан річок
та без перебільшення майбутнє народу і краї�
ни.

У Житомирській області, територією якої
протікає вісім середніх річок загальною про�
тяжністю 999,6 км та 2 814 малих сумарною дов�
жиною 8 188 км, мінімальна площа прибереж�
них захисних смуг — 41 тис. га. Реально відве�
дено лише 6,8 тис. га, що є далеким від потре�
би. Розробка переважної більшості проектів
оплачена орендарями численних ставків, де є
потреба в дотриманні особливого режиму гос�
подарювання на берегах водних об'єктів [8].

Законодавством України передбачено об�
меження прав власників земельних ділянок і
землекористувачів щодо господарської діяль�
ності, зокрема вздовж річок, морів та навколо
озер, водосховищ та інших водойм, де встанов�
люються водоохоронні зони та прибережні за�
хисні смуги, зовнішня межа яких відповідно до
статті 87 Водного кодексу України визначаєть�
ся за спеціально розробленими проектами.
Метою яких є захист водних об'єктів від за�
бруднення, засмічення, збереження їх водності
та запобігання руйнування берегів річок, струм�
ків, каналів, ставків.

Відповідно до статті 111 Земельного кодек�
су України відомості про обмеження у викори�
станні земель зазначаються у схемах землеус�
трою і техніко�економічних обгрунтуваннях
використання та охорони земель адміністра�
тивно�територіальних одиниць, проектах зем�
леустрою щодо організації і встановлення меж
водоохоронних зон, обмежень у використанні
земель та їх режимоутворюючих об'єктів, про�
ектах землеустрою, що забезпечують еколого�
економічне обгрунтування сівозміни та впоряд�
кування угідь, проектах землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, технічній доку�
ментації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості). Відомості про такі обмеження
вносяться до Державного земельного кадаст�
ру.

Відповідно до статті 87 Водного кодексу
України контроль за створенням водоохорон�
них зон і прибережних захисних смуг, а також
за додержанням режиму використання їх те�
риторій здійснюється виконавчими комітетами
сільських, селищних, міських рад і центральним
органом виконавчої влади, що реалізує держав�

ну політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального вико�
ристання, відтворення і охорони природних
ресурсів.

Крім того, виконавчі комітети сільських,
селищних, міських рад зобов'язані доводити до
відома населення, всіх заінтересованих орга�
нізацій рішення щодо меж водоохоронних зон
і прибережних захисних смуг, а також водо�
охоронного режиму, який діє на цих територіях
(стаття 87 Водного кодексу України).

Відповідно до Переліку територіальних зон
(груп об'єктів Державного земельного кадаст�
ру) Додаток 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 "Про за�
твердження Порядку ведення Державного зе�
мельного кадастру" [16] водоохоронні зони
(код 011) та прибережні захисні смуги (код 012)
відносяться до територіальних обмежень і по�
винні обліковуватися у Державному земельно�
му кадастрі. Тільки після їх державної реєст�
рації вони набувають юридичного статусу і
можуть бути в подальшому встановлені на зе�
мельних ділянках фізичних та юридичних осіб.

На наш погляд, абзац 2 пункту 5 постанови
Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р.
№ 486 "Про затвердження Порядку визначен�
ня розмірів і меж водоохоронних зон та режи�
му ведення господарської діяльності в них",
потребує корекції, тому що Проекти цих зон
не можуть розроблятися на замовлення фізич�
них та юридичних осіб, оскільки вони мають
бути вже встановлені на місцевості та надава�
тися власнику земельної ділянки і землевлас�
нику із встановленими обмеженнями та як вже
зазначалося вище доводитися до їх відома.

Це також підтверджується статтею 14 За�
кону України "Про державний земельний ка�
дастр" [13], де до Державного земельного ка�
дастру включаються такі відомості про обме�
ження у використанні земель: вид; опис меж;
площа; зміст обмеження; опис режимоутворю�
ючого об'єкта — контури, назви та характери�
стики, що обумовлюють встановлення обме�
жень (за наявності такого об'єкта); інформація
про документи, на підставі яких встановлено
обмеження у використанні земель.

Відзначимо, що на сьогодні не ведеться
облік встановлених водоохоронних зон та при�
бережних захисних смуг, що ускладнює внесен�
ня цих обмежень до Державного земельного
кадастру та виконання своїх зобов'язань влас�
ників земельних ділянок і землекористувачів
щодо земельних ділянок на яких є обмеження.
Це в свою чергу не дозволяє повною мірою за�
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безпечити реалізацію Директиви 91/676/ЄЕС
стосовно охорони вод від забруднення, спри�
чиненого нітратами з сільськогосподарських
джерел.

Земельні ділянки, які входять до складу во�
доохоронних зон, прибережних смуг та зон, які
мають вплив на забруднення вод, у власників
земельних ділянок, землекористувачів і орен�
дарів не вилучаються, однак у їх межах вво�
диться особливий режим їх використання, що
обмежує або забороняє ті види діяльності, які
несумісні з цілями встановленими цими зона�
ми.

Тому, першочерговим завданням при роз�
робці конкретних заходів щодо охорони вод від
забруднення, спричиненого нітратами з сіль�
ськогосподарських джерел, є врахування і
встановлення обмежень у використанні земель
сільськогосподарського призначення, що є
ефективним механізмом регулювання земель�
них відносин і без яких важко або неможливо
поєднати інтереси власників землі, земельних
часток (паїв) з суспільними інтересами. При
встановленні обмежень у використанні земель,
які формуються в процесі землеустрою, повин�
на обов'язково міститися така інформація:

— графічне відображення місця розташу�
вання водоохоронних зон, прибережних смуг
та зон, які мають вплив на забруднення вод;

— реєстр (перелік) таких об'єктів і зон;
— експлікацію земель водоохоронних зон,

прибережних смуг та зон, які впливають на заб�
руднення вод;

— зміст прав з обмеженого використання
земель;

— пропозиції щодо організації, викорис�
тання й охорони таких земель у межах водо�
охоронних зон, прибережних смуг та зон, які
мають вплив на забруднення вод.

З урахуванням даної інформації та аналізу
повинні здійснюватися наступні дії щодо охо�
рони вод від забруднення, спричиненого нітра�
тами з сільськогосподарських джерел, а саме:
відповідні агроекологічні та агролісомеліора�
тивні заходи, інтегровані рослинницькі та тва�
ринницькі заходи, підбір традиційних системи
землеробства тощо.

Відповідно до норм статті 5 Директиви 91/
676/ЄЕС у частині розроблення програми
робіт з метою зменшення забруднення води,
спричиненого чи викликаного нітратами з
сільськогосподарських джерел та запобіган�
ня такому забрудненню в майбутньому, що
мають бути здійснені на визначених уразливих
зонах, пропонуємо в Україні для фермерських
господарств, яким може надаватися поворот�

на допомога Українським державним фондом
підтримки фермерських господарств, допов�
нити положення щодо фінансової допомоги
строком до п'яти років на будівництво резер�
вуарів для зберігання гною, включаючи захо�
ди для запобігання забрудненню води від сто�
ку чи фільтрації в грунтові та поверхневі води
рідин, які містять гній, та стічних вод від збер�
ігання рослинних матеріалів, наприклад, сило�
су.

Згідно із вимогами Директиви 91/676/ЄЕС
щодо ідентифікації вод, яким завдано шкоди від
забруднення, та вод, яким забруднення може
завдати шкоди, якщо не буде вжито заходів,
спрямованих на виконання вимог Директиви
згідно із встановленими критеріями, необхід�
но визначити уразливі зони та прийняти і впро�
вадити програми робіт, спрямовані на зменшен�
ня забруднення води сполуками азоту в ураз�
ливих зонах. Ці зони варто відображати на
публічній кадастровій карті України. На када�
строву карту доцільно накласти інформацію
про визначені уразливі зони, а також водоохо�
ронні зони та прибережні захисні смуги.

Існує також потреба у визначенні контро�
люючої інституції, що здійснюватиме нагляд за
дотриманням норм Директиви 91/676/ЄЕС у
частині дотримання землевласниками і земле�
користувачами:

1. Періодів, в які внесення в грунт певних
типів добрив заборонено.

2. Об'ємів резервуарів для зберігання гною.
3. Обмеження внесення в грунт добрив, яке

відповідає кращим методам ведення сільсько�
господарських робіт та враховує характерис�
тики конкретної уразливої зони, зокрема: ха�
рактеристики, тип та нахил грунту; кліматичні
умови, кількість атмосферних опадів та зро�
шення; землекористування та методи ведення
сільськогосподарських робіт, включаючи сис�
теми сівозмін.

Така функція може бути покладена на Дер�
жавну екологічну інспекцію (після її відновлен�
ня) або Державну інспекцію сільського госпо�
дарства України.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Незважаючи на скорочення обсягів потрап�
ляння нітратів у більшість великих річок, про�
блема обмеження скидів азотистих сполук у
водотоки та замкнуті водойми надзвичайно
актуалізувалася у зв'язку з необхідністю імпле�
ментації Директиви 91/676/ЄЕС, яка спрямо�
вана на охорону вод від забруднення нітрата�
ми із сільськогосподарських джерел. Пробле�



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2015

11

ма вчасної імплементації даної директиви знач�
ною мірою зумовлена відсутністю ефективної
системи ідентифікації прибережних смуг та
водоохоронних зон, що не дозволяє сформу�
вати територіальні бар'єри попаданню азотис�
тих речовин у водойми, а також несформова�
ністю інституціонального забезпечення відве�
дення територій, які знаходяться навколо при�
родних та штучних водних об'єктів.

Однією з причин забруднення водотоків та
замкнутих водойм, наближених до місць здійс�
нення сільськогосподарського виробництва та
розміщення тваринницьких комплексів, є ко�
лізії між різними законодавчими і нормативни�
ми актами, які регулюють режим використан�
ня прибережних захисних смуг та водоохорон�
них зон, а також відсутність мотивації в органів
місцевого самоврядування щодо відведення в
натурі перерахованих зон для створення тери�
торіальних бар'єрів попаданню азотистих спо�
лук у водні об'єкти.

Для підвищення дієвості впливу процесів
ідентифікації прибережних захисних смуг та
водоохоронних зон на обмеження попадання
нітратів у водні об'єкти варто ідентифікувати
уразливі зони, які нанести на публічну кадаст�
рову карту разом з прибережними захисними
смугами та водоохоронними зонами. Необхід�
но визначити контролюючу інституцію, яка
буде здійснювати нагляд за імплементацією
Директиви 91/676/ЄЕС на основі контролю за
дотриманням періодів, в які внесення в грунт
певних типів добрив заборонено; гранично до�
пустимих об'ємів резервуарів для зберігання
гною; норм внесення в грунт азотних та азо�
товмісних добрив, які відповідають кращим
методам ведення сільськогосподарських робіт
і враховують характеристики конкретної ураз�
ливої зони.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основою для нарощування обсягів виробниц�

тва продукції молочного скотарства є відновлення
й розширене відтворення продуктивного поголі�
в'я за одночасного збільшення рівня продуктив�
ності тварин на основі удосконалення біологічних
і виробничих технологій. Більшість технологій у
тваринництві слід розглядати як комбінацію (взає�
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ОРГАНІЗАЦІЙНО�ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ

ВІДТВОРЕННЯ ДІЙНОГО СТАДА В

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

ORGANIZATIONAL�ECONOMIC BASES OF REPRODUCTION IN DAIRY CATTLE FARMS
UKRAINE

У процесі дослідження оцінки "тваринного шлейфу" в нашій країні буде спостерігатися подальше зниження по0
голів'я корів, що призведе до скорочення сировинної бази молокопереробних підприємств. На нашу думку, одним з
основних чинників посилення такої ситуації є відсутність достатньої кількості поголів'я молодняку великої рогатої
худоби для відтворення дійного стада.

Організаційний вплив на процес управління відтворенням молочного стада можливий шляхом проектування тех0
нологічних схем виробничого процесу; формування необхідних ресурсів відповідно до проектної технології; раціо0
нальної організації праці відповідно до прийнятої технології й наявності робочої сили; формування системи фінан0
сування заходів (бюджетування).

Основними напрямами вдосконалення управління відтворенням біогенних основних засобів у молочному ско0
тарстві є широке залучення баз даних для оперативного використання інформації у підготовці управлінських рішень,
організації формування джерел фінансування, планування, регламентації (на основі сучасних нормативів) і бюдже0
тування відтворювального процесу.

The study estimates "animal tail" in our country there will be a further reduction in the number of cows that will
reduce raw materials milk business. In our opinion, a major factor in strengthening this situation is the lack of sufficient
stock of young cattle for dairy cattle reproduction.

Organizational impact on the management of the dairy herd reproduction is possible by designing technological
schemes of production; formation of necessary resources according to project technology; rational organization of labor
in accordance with accepted technology and availability of labor; forming the system of funding (budgeting).

The main directions of improving the management of fixed assets reproduction nutrients in dairy cattle is widespread
involvement of databases for operational use in the preparation of information management solutions, organizations
forming sources of financing, planning, regulation (based on today's standards) and budgeting reproduction process.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, молочне скотарство, відтворення,
інтенсифікація, дійне стадо.

Key words: farms, dairy cattle, reproduction, intensification, dairy herd.

модію) відповідних знань, кваліфікаційних нави�
чок і засобів виробництва, необхідних для вироб�
ництва продукції й бажаних перетворень у живих
організмах.

Як свідчить аналіз "тваринного шлейфу", в на�
шій країні буде спостерігатися подальше знижен�
ня поголів'я корів, що призведе до скорочення си�
ровинної бази молокопереробних підприємств. На
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нашу думку, одним з основних чинників посилен�
ня такої ситуації є відсутність достатньої кількості
поголів'я молодняку великої рогатої худоби для
відтворення дійного стада.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Грунтовно питання ефективного функціонуван�

ня підприємств з виробництва молока висвітлено
у наукових працях вітчизняних учених�аграріїв:
І. Баланюка, П. Березівського, М. Ільчука, М. Пар�
хомця та інших. Проте, поза їх увагою залишили�
ся організаційно�економічні засади відтворення
стада в сільськогосподарських підприємствах, які
спеціалізуються на виробництві продукції молоч�
ного скотарства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних,

методичних положень щодо створення організац�
ійно�економічних передумов відтворення основ�
ного стада в сільськогосподарських підприємствах
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Тварини, на відміну від інших основних вироб�
ничих засобів, формуються у процесі індивідуаль�
ного розвитку (а не серійного виробництва), ма�
ють індивідуальні властивості та якості, що визна�
чають ефективність їх використання. Крім того, у
процесі росту та експлуатації (під час їх викорис�
тання як засобу виробництва продукції) за допо�
могою підбору, відбору, що спрямований на виро�
щування молодняку, роздою корів можна вплива�
ти на тварин як на предмети праці, при цьому пол�
іпшуючи їх продуктивні й відтворювальні якості,
тобто ефективність використання.

Нині ще не створено навіть орієнтовних мате�
матичних моделей відтворювального процесу тва�
рин через надзвичайну складність цього завдання.
На процеси відтворення поголів'я, виробництва
молока й приросту живої маси, які неможливо
відокремити, може впливати понад сотня відомих
нині науці факторів, але поки що неврахована
кількість їхніх різноманітних багатофакторних
взаємодій.

Відтворення біогенних основних засобів —
інтегрованої матеріальної системи з різноманітни�
ми типами внутрішніх і зовнішніх зв'язків — це
виробничий процес, що поєднує відновлення жит�
тя, ріст, розвиток і поліпшення якісних характе�
ристик сільськогосподарських тварин (як засобів
і предметів праці) у взаємодії із зовнішнім середо�
вищем для відновлення основних фондів при
організації виробництва продукції тваринництва.

Зазначимо, що найважливішим фактором,
який визначає організацію й економічну ефек�
тивність відтворення поголів'я, є інтенсивність
використання корів, що залежить від тривалості
відтворювального циклу та терміну експлуатації
тварин. У свою чергу, вони детерміновані геноти�

пом і умовами життя тварин. На промислових ком�
плексах, де здійснюється повноцінна годівля тва�
рин й умови утримання відповідають вимогам зоо�
гігієнічних норм, корів використовують доти, доки
вони здатні забезпечувати високу молочну про�
дуктивність і відтворювальну здатність.

Тому основними виробничими критеріями, що
визначають економічні показники процесу відтво�
рення у молочному скотарстві, є вихід телят і
термін експлуатації корів. Процес відтворення
продуктивної худоби у молочному скотарстві є
циклічним і триває в оптимальному варіанті 28—
30 міс. при нормальному функціонуванні всіх сис�
тем організму тварини в усі періоди онтогенезу.

Із позиції фінансового обігу, процес відтворен�
ня основних засобів (продуктивної худоби) пов'я�
заний із кругообігом капітальних вкладень: на
першій стадії відбувається інвестування капіталу
на вирощування або придбання корів; на другій —
основні засоби амортизуються та переносять час�
тину своєї вартості на собівартість продукції, що
виробляється; на третій — у процесі реалізації
продукції здійснюється нагромадження нарахова�
ної амортизації; на четвертій — накопичена амор�
тизація, як частина власних фінансових ресурсів
організації, спрямовується на реінвестування, тоб�
то на відновлення основних засобів.

У молочному скотарстві це відбувається одно�
часно за рахунок різних стадій циклів, розподіле�
них майже рівномірно. Повний цикл кругообігу
капітальних вкладень має таку ж тривалість, як і
виробничий цикл. Тільки кругообіг коштів відбу�
вається у часі пізніше, ніж виробничий процес
відтворення, на термін вкладень капіталу — близь�
ко трьох років [1].

Ефективність молочного скотарства значною
мірою залежить від інтенсивності використання
маточного поголів'я, а вихід приплоду телят на 100
корів дає можливість зробити висновки щодо
діяльності господарства у забезпеченні відтворен�
ня. У 2014 р. вихід приплоду телят на 100 корів у
сільськогосподарських підприємствах становив
лише 74 голови проти 88 голови в 1990 р., що
свідчить про недостатній рівень організаційної
роботи щодо відтворення поголів'я великої рога�
тої худоби. Тому прийняття відповідних заходів з
ліквідації перегулів корів і телиць та їх яловості є
важливим джерелом збільшення обсягів вироб�
ництва молока, а також основою зниження со�
бівартості продукції.

За розрахунками науковців Українського на�
уково�дослідного інституту продуктивності агро�
промислового комплексу, при збільшенні виходу
телят на 100 корів — від 80 до 90 голів, виробницт�
во молока на 100 га сільськогосподарських угідь
зростає на 78 ц у зоні Степу, Полісся — 71 і Лісос�
тепу — на 38 ц [2].

Організаційний вплив на процес управління
відтворенням молочного стада можливий шляхом
проектування технологічних схем виробничого
процесу; формування необхідних ресурсів відпо�
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відно до проектної технології; раціональної орган�
ізації праці відповідно до прийнятої технології й
наявності робочої сили; формування системи
фінансування заходів (бюджетування).

Для аналізу прийняття управлінських рішень
у процесі відтворенні стада в молочному тварин�
ництві й виявлення рівня його інформаційного за�
безпечення враховували дані, одержані шляхом
анкетного опитування керівників і головних спец�
іалістів провідних сільськогосподарських
підприємств Київської та Черкаської областей, що
спеціалізуються на виробництві молока й племін�
ного молодняку великої рогатої худоби.

У результаті анкетного опитування виявлено,
що лише 16% респондентів були задоволені інфор�
маційним забезпеченням прийняття рішень про
вибракування корів. Більшість респондентів (90%)
зазначили, що сума амортизаційних відрахувань
відшкодовує лише 18% витрат на вирощування
корів�первісток. Аналогічна ситуація й щодо стра�
хових виплат. Керівників не завжди мали необхід�
ну інформацію про витрати на відтворення основ�
ного стада (81,3%).

Зазначимо, що для вибору оптимального з по�
гляду ефективності рішення щодо відтворення
поголів'я із кількох можливих необхідно мати
інформацію про витрати за кожним варіантом.

На практиці здебільшого їх розраховують на
основі фактичних витрат минулих періодів. Опе�
ративна інформація про витрати необхідна керів�
никам не тільки для розробки перспективних і по�
точних, а й для прийняття оперативних коригу�
вальних рішень, що надто важливо в умовах невиз�
наченості зовнішнього й внутрішнього середови�
ща підприємства. За результатами анкетування
лише 36,0% опитаних керівників мали в будь�який
час необхідну інформацію про витрати на вироб�
ництво, а 58,2% — лише час від часу.

У процесі вирішення питань відтворення основ�
ного стада більшість керівників використовують
рекомендації фахівців і застосовують науково�
практичний підхід. Керівники підприємств пост�
ійно використовують інформацію бухгалтерсько�
го обліку під час прийняття рішень (95,2%). Однак
цієї інформації недостатньо для обгрунтованих
управлінських рішень, пов'язаних із відтворенням
стада в молочному скотарстві.

Понад 40,0% респондентів не змогли відпові�
сти на запитання щодо визначення загальних вит�
рат на утримання, вирощування однієї корови й
доходу від її річної експлуатації. Інші опитані
лише певні рішення приймали з використанням
даних обліку, орієнтуючись на власні спостере�
ження, інтуїцію й особисті контакти.

Процес відтворення дійного стада в молочно�
му скотарстві розглядається як багатогранний
процес, який поєднує економічні та технологічні
аспекти з метою досягнення прибутковості ви�
робництва. Враховуючи нинішній стан розвитку
молочного скотарства, необхідно розробити ком�
плексні державні програми фінансування, які б

сприяли нарощенню частки високопродуктивних
корів у структурі дійного стада [3].

У сільськогосподарських підприємствах
відтворення поголів'я молочного стада здійс�
нюється головним чином за рахунок прибутку,
отриманого від реалізації молока. Отже, за цих
умов великого значення набуває державне фінан�
сування заходів щодо нарощення поголів'я у гос�
подарствах корпоративного сектору.

Практика доводить, що одним із основних на�
прямків фінансування заходів є часткова компен�
сація вартості поголів'я основного стада молочно�
го скотарства у сільськогосподарських підприєм�
ствах, які призупиняють виробничу діяльність че�
рез банкрутство [4].

Нині за рішенням ліквідаційної комісії біль�
шість господарств реалізують нетелей і дійних
корів м'ясопереробним підприємствам, отри�
мані кошти спрямовуються на погашення кре�
диторської заборгованості. Водночас сільсько�
господарські підприємства, які займаються ви�
робництвом молока, відчувають дефіцит у за�
безпеченні дійного стада високопродуктивною
худобою.

У зв'язку із цим пропонується здійснити ком�
пенсування вартості корів і великої рогатої худо�
би, яка спрямована на відновлення стада як для
фізичних, так і юридичних осіб. При цьому слід
застосовувати диференційований підхід до прове�
дення подібних операцій. Для сільськогосподарсь�
ких підприємств державної форми господарюван�
ня пропонується здійснити 100 % компенсацію вар�
тості придбаної худоби, іншим юридичним особам
— 50%, фізичним особам — 75%.

Пропонований підхід в диференціації зумов�
лений особливостями фінансування суб'єктів гос�
подарювання. Так, повне відшкодування вартості
корів для державних сільськогосподарських під�
приємств є складовою заходів з надання коштів на
ведення господарської діяльності за рахунок
коштів державного бюджету, для інших сільсько�
господарських товаровиробників — у вигляді
фінансування заходів відповідно до програм під�
тримки молочного скотарства.

Досить важливим напрямом державної під�
тримки є забезпечення збереження телиць до
1 року і старше, оскільки нині спостерігається тен�
денція до реалізації на забій саме молодняку ве�
ликої рогатої худоби ). На основі проведених дос�
ліджень виявлено, що більшість сільськогоспо�
дарських підприємств не матимуть молодняку ве�
ликої рогатої худоби для здійснення простого
відтворення поголів'я дійного стада та збільшен�
ня обсягів виробництва яловичини, враховуючи
нинішнє співвідношення між цінами на молоко та
яловичину.

Із цією метою необхідно застосувати спеці�
альні важелі державного регулювання, які спря�
мовані на збереження телиць до 1 року в сільсько�
господарських підприємствах, зокрема викорис�
тання прямих бюджетних дотацій.
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Потреба у високопродуктивній худоби нині
зростає у зв'язку з високою прибутковістю ви�
робництва молока. У нинішніх умовах біль�
шість інвесторів, які вкладають кошти в роз�
виток молочного бізнесу, закуповують нетелей
в іноземних сільськогосподарських товарови�
робників, при цьому таких інвестиційних про�
ектів в аграрному секторі України надзвичай�
но мало.

Зростає потреба у формуванні потужного ма�
точного поголів'я у племінних заводах і ре�
продукторах, які є джерелом постачання висо�
копродуктивної худоби до сільськогосподарсь�
ких підприємствах, які ведуть товарне виробниц�
тво [5].

Із цією метою необхідно здійснювати заходи з
розвитку державного стимулювання імпорту пле�
мінного молодняку великої рогатої худоби. Так,
досвід Російської Федерації свідчить про неефек�
тивність адміністративних методів стимулювання
імпорту нетелей та їх подальшого використання
для виробництва молока і яловичини.

Вважаємо за доцільне застосовувати непрямі
методи шляхом часткової компенсації залежно від
цілей використання молодняку: для промислово�
го виробництва молока — 25% від митної вартості,
для формування маточного поголів'я в господар�
ствах, які мають статус племінного репродуктора
та заводу.

В умовах дефіциту молодняку великої рога�
тої худоби для нарощування обсягів необхідно
використовувати резерв — поголів'я молодняку,
яке утримують у господарства населення. У 2012
р. проти 2005 р. рівень фінансування даної про�
грами зросла майже у 8 разів і досяг 3896 тис.
грн. Незначна сума бюджетних коштів, яка вид�
іляється для фінансування заходів програми
підтримки розвитку молочного скотарства
свідчить про відсутність стратегічного бачення
керівництва профільного міністерства щодо ви�
користання вищеназваного резерву відновлення
дійного стада в сільськогосподарських підприє�
мствах. Прикладом успішного використання є
досвід СВК ім. Воловікова Рівненської області
та СТОВ "Деметра" Хмельницької області. Ос�
новними причинами широкого використання є
небажання господарств населення реалізувати
телиць через збитковість вирощування тварин,
проблеми збуту, зокрема, сільськогосподарсь�
кими підприємствами. Сільськогосподарські
підприємства не зацікавлені в поповненні дійно�
го стада корів тваринами з низькою молочною
продуктивністю, а також через збитковість ви�
рощування та відгодівлі на забій молодняку мо�
лочних і комбінованих порід, які утримуються в
ОСГ.

Проте, як свідчить практичний досвід вище�
названих господарств, при дотриманні відповід�
них вимог утримання та годівлі корів є мож�
ливість досягти середньорічної продуктивності
5000—6000 кг.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, основними напрямами вдосконалення
управління відтворенням біогенних основних за�
собів у молочному скотарстві є широке залучення
баз даних для оперативного використання інфор�
мації у підготовці управлінських рішень, органі�
зації формування джерел фінансування, плану�
вання, регламентації (на основі сучасних норма�
тивів) і бюджетування відтворювального процесу.

Запропоновані програми державної підтримки
будуть сприяти нарощенню обсягів виробництва
молока за рахунок підвищення молочної продук�
тивності. Державна підтримка повинна дати по�
штовх до запровадження сучасних технологічних
прийомів вирощення високопродуктивного молод�
няку корів, що в кінцевому результаті приведе до
збільшення обсягів реалізації молока і, відповід�
но, до підвищення рентабельності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна — це країна з потужним агропро�

мисловим потенціалом та величезними перс�
пективами розвитку сільського господарства.
Вона має сприятливі грунтово�кліматичні
умови, наявність яких свідчить про мож�
ливість ефективного розвитку сільськогоспо�
дарського виробництва. Аграрний сектор є
важливою стратегічною галуззю української
національної економіки, яка забезпечує про�
довольчу безпеку та продовольчу неза�
лежність нашої держави, дає значній частині
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
AND ITS MODELING

Досліджено поняття організаційно0економічного механізму у вітчизняній літературі та зроблені авторські тео0
ретичні узагальнення щодо його сутності. У статті наведено визначення категорії "організаційно0економічний ме0
ханізм". Проведено розмежування поняття організаційного та економічного механізму, визначено їх ієрархічність.
Зроблено висновок, що при впровадженні або удосконаленні механізму доцільно дотримуватись законів функціону0
вання економічних систем. Встановлено, що при моделюванні механізму у сільськогосподарських підприємствах слід
дотримуватись визначених положень. Обгрунтовано необхідність врахування особливостей виробництва сільсько0
господарської продукції при моделюванні.

The concept of organizational and economic mechanism in the national literature and theoretical generalizations
made by the author regarding his essence. The article presents the definition of the organizational and economic
mechanism. A distinction notion of organizational and economic mechanism, defined by their hierarchy. It is concluded
that the introduction or improvement of the mechanism is expedient to comply with the laws of functioning economies.
Established that the mechanism simulation agricultural enterprises should comply with certain provisions. The necessity
of accounting features of agricultural production in simulation.

Ключові слова: організаційно6економічний механізм, сільськогосподарські підприємства,
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сільського населення робочі місця, формує
16—17% валового внутрішнього продукту.
Аграрний сектор забезпечує близько 60%
фонду споживання населення, займає перше
місце серед секторів економіки у товарній
структурі експорту. Україна експортує аг�
рарної продукції на суму у $16.7 млрд. По ек�
спорту кукурудзи займає трете місце в світі,
по ячменю четверте, по пшениці — шосте, по
сої — сьоме, по продукції галузі птахівницт�
ва — восьме. Але економічні можливості аг�
рарного сектора країни використовуються не
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повністю. За рахунок удосконалення органі�
заційно�економічного механізму в сіль�
ськогосподарських підприємствах є мож�
ливість значно збільшити об'єми виробницт�
ва конкурентоспроможної продукції, пол�
іпшити використання ресурсного потенціалу,
сформувати більш потужній експортний по�
тенціал аграрної продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність обраної тематики підтверд�
жує зацікавленість нею науковців різних галу�
зей економіки. Серед вітчизняних дослідників
відомими є праці Афанасьєва Н.В., Бородіної
О.М., Березівський П.С., Воронкової А.Є., Вар�
ченко О.М., Збарського В.К., Кислої Т.М., Ка�
лачевської Л.І.,  Лузана Ю.Я., Макаренка П.М.,
Малицького А.А., Мороза О.В., Маліка М.Й.,
тощо. Незважаючи на значну кількість публі�
кацій, нині залишаються дискусійними питан�
ня щодо сутності організаційно�економічного
механізму та особливостей його впливу на фак�
тори вирибництва з метою підвищення ефек�
тивності їх використання у сільськогоспо�
дарських підприємствах, що і зумовило вибір
теми та мету дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування теоретико�

методологічних положень та розробка науко�
во�практичних рекомендацій щодо ефективно�
го застосування організаційно�економічного
механізму в агроформуваннях.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сьогодні немає однозначного визначення
сутності організаційно�економічного механіз�
му, а дослідники часто використовують це по�
няття, не розкриваючи повністю його сутності.
В економічній літературі часто ототожнюють
поняття "організаційно�економічний меха�
нізм", "господарський механізм" та "економіч�
ний механізм". Будь�який організаційно�еконо�
мічний механізм здійснення певної діяльності
в рамках підприємства повинен керуватися
принципами, що обумовлюють основоположні
аспекти керування та здійснення даної діяль�
ності.

Вчені�аграрії відзначають, що економічний
механізм АПК слід розуміти як сукупність вза�
ємопов'язаних організаційно�економічних ме�
тодів планового впливу на погодження гос�
прозрахункових інтересів підприємств, які за�
безпечують взаємні дії та організаційну спря�

мованість в просуванні продукту від виробни�
ка до споживача [1].

На думку іншої групи вчених, економічний
механізм є системою взаємовідносин планово�
економічних форм і методів управління, орга�
нізації та стимулювання виробництва, які спря�
мовані на пропорційний розвиток сільського
господарства та інших галузей АПК на інтен�
сивній основі [2].

Організаційно�економічний механізм часто
трактують як систему формування цілей і сти�
мулів, які дозволяють перетворити у процесі
трудової діяльності рух (динаміку) матеріаль�
них і духовних потреб членів суспільства на рух
засобів виробництва і його кінцевих резуль�
татів, спрямованих на задоволення платоспро�
можного попиту споживачів [3].

 Відповідно, вирішення проблеми форму�
вання та функціонування організаційно�еконо�
мічного механізму сільськогосподарського
підприємства полягає у визначенні його струк�
тури — елементів та відносин, що встановлю�
ють порядок дій з ресурсним потенціалом. Зва�
жаючи на обраний акцент в дослідженні гос�
подарської діяльності сільськогосподарських
підприємств, організаційно�економічний ме�
ханізм можна визначити як сукупність струк�
турних елементів і взаємовідносин, що опису�
ють перетворення ресурсів у прибуток, що ка�
піталізується, та забезпечує зростання власно�
го капіталу [4].

Проаналізувавши підходи науковців, що
розглядають питання сутності організаційно�
економічного механізму підприємств та про�
цес виробництва як поєднання капіталу та
праці, можна зробити висновок, що централь�
ним елементом в цьому порядку є організац�
ійний механізм, який є системою взаємодії
форм та методів ведення господарства, за до�
помогою яких підвищується ефективність
його діяльності. Економічний механізм є
інструментом ефективного використання ре�
сурсів в процесі виробництва. Складовими
цього механізму є ринкова структура органі�
зації виробництва, підприємництво у аграрній
сфері, маркетинг, менеджмент, інфраструкту�
ра ринку тощо.

Тому, організаційно�економічний механізм
слід розглядати як систему організаційних,
економічних, правових, управлінських і регу�
люючих дій, способів та прийомів, які вплива�
ють на показники діяльності аграрного підпри�
ємства, що посилює потенціал розвитку аграр�
ного підприємства та отриманню конкуренто�
спроможної продукції на основі ефективного
використання ресурсів, що сприяє зростанню
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соціальних, екологічних та економічних ре�
зультатів.

Зроблені теоретичні узагальнення щодо
сутності організаційно�економічного механі�
зму підприємства дозволяють стверджувати,
що йому притаманні принципи системності,
тому доцільно дотримуватись законів функц�
іонування економічних систем. Порушення си�
стемності у використанні механізму веде до
зниження ефективності виробництва. Теоре�
тичні узагальнення щодо сутності організац�
ійно�економічного механізму підприємства
дозволяють стверджувати про доцільність
дотримання наступних положень у процесі
його моделювання: по�перше, механізм пови�
нен описувати повний операційний цикл
бізнес�діяльності [5]; по�друге, модель фінан�
сового механізму повинна відображати відно�
сини "вхід — вихід" [6]; по�третє, в якості вих�
ідної для моделювання фінансового механіз�
му використовується функціональна модель
економічних об'єктів, адекватність якої забез�
печується повними моделями ресурсів і влас�
тивостей бізнес�діяльності (функціональний
характер обраної моделі економічного об'єкта
визначається тим, що її формування заснова�
не на законах функціонування економічних
систем [7]).

В основі моделі механізму лежить опис
можливих фінансових ресурсів (капітал, кре�
дити, виручка, витрати, дохід, прибуток
тощо). Разом з тим, опис даних ресурсів не є
достатнім для моделювання економічного об�
'єкта, оскільки, з позиції теорії управління,
модель такого об'єкта повинна містити опис
як ресурсів, так і його властивостей. Під вла�
стивостями економічного об'єкта слід розу�
міти аналітичні показники, що характеризу�
ють його поведінку в процесі господарської
діяльності. Необхідність врахування при мо�
делюванні властивостей підприємства визна�
чається тим, що управлінські рішення повинні

ухвалюватися на основі оцінок його поведін�
ки [8], а тому аналітичні показники є ключо�
вою складовою загальної моделі економічно�
го об'єкта.

Моделі описів ресурсів і показників зв'я�
зані між собою двостороннім перетворен�
ням, що забезпечує взаємно�однозначну
відповідність елементів цих моделей [8].
Пряме перетворення можна вважати проце�
дурою аналізу, а зворотне   процедурою син�
тезу. Основна вимога до загальної моделі
полягає в тому, що діаграма перетворень
{описи ресурсів > аналіз > описи показників
> синтез > описи ресурсів} повинна бути
замкненою (рис. 1).

При цьому її замкненість означає, що при
заданій початковій моделі ресурсів шляхом
аналізу визначається модель властивостей (по�
казників), по якій можна синтезувати модель
ресурсів, яка повністю співпадатиме з початко�
вою моделлю.

Тоді загальна модель економічного об'єкта
повинна містити:

— модель описів ресурсів (модель ресурсів);
— модель описів аналітичних показників

(модель показників);
— модель процедури аналізу (модель ана�

лізу);
— модель процедури синтезу (модель син�

тезу).
Замкненість цієї моделі також означає, що

моделі ресурсів і показників, у свою чергу, теж
повинні володіти функціональною повнотою.
Такий підхід забезпечує найбільш достовірне
вирішення загальної проблеми моделювання
фінансового механізму та дозволяє сформулю�
вати вимоги до моделей описів і процедур та
відносин між ними.

В основу формального визначення моделей
ресурсів і показників для загальної моделі еко�
номічного об'єкта покладені абстрактні моделі
економічних систем [6], для яких встановлена

Оточення 
економічного 
об’єкта 

 

Моделі 

показників 

 

Моделі 

ресурсів 

Пряме 
перетворення − 

аналіз 

Зворотне 
перетворення − 

синтез 

Рис. 1. Замкнена модель прямого і зворотного перетворень описів ресурсів
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залежність функціонально повних адитивних і
мультиплікативних моделей. Ці моделі зв'язані
двостороннім перетворенням, яке забезпечує
взаємно�однозначну відповідність елементів
моделей.

Моделі ресурсів — це моделі принципово
адитивного типу, для яких дозволені тільки
операції додавання і віднімання.

Модель аналітичних показників — це мо�
дель принципово мультиплікативного типу, для
якої дозволені тільки операції множення і
ділення.

Елементами моделей ресурсів і показ�
ників економічного об'єкта є види вартості і
їх відношення, що потребують уточнення.
Якщо розглядати комерційну діяльність як
циклічний процес, то фундаментальною вла�
стивістю функціонування такого економіч�
ного об'єкта слід вважати операційний цикл,
який відображає утворення прибутку внас�
лідок руху потоку вартості [7]. При русі в
операційному циклі вартість змінює видові
ознаки і послідовно приймає різні види: капі�
тал, засоби, виручка, витрати, дохід та при�
буток.

На основі загальної функціональної моделі
можна побудувати робочу модель економічно�
го механізму, яку далі доцільно застосовувати
для оцінювання сільськогосподарської діяль�
ності. Робоча модель міститиме моделі ресурсів
та аналітичних показників. Відповідно до прин�
ципу "вхід�вихід" моделі ресурсів включають:
по�перше, рівняння станів, які описують зна�
чення ресурсів в певні моменти часу (рівняння
станів використовують як балансові рівняння);
по�друге, рівняння переходів, які описують
зміни ресурсів в періоди між моментами часу
(рівняння переходів використовують для опи�
су фінансових результатів, отриманих за пе�
ріоди часу).

Моделі ресурсів мають вартісний і парамет�
ричний описи: так, у вартісних моделях вико�
ристовують економічні величини, що мають
розмірність вартості, у свою чергу парамет�
ричні моделі базуються на безрозмірних фінан�
сових коефіцієнтах, які описують нормовані
економічні величини.

 Змістовний аспект аналітичних показників
виявляється в тому, що вони можуть розгляда�
тися як характерні властивості економічного
об'єкта. Разом з тим, головна властивість та�
кого об'єкта — рентабельність власного капі�
талу. Враховуючи, що рентабельність власно�
го капіталу розглядається як цільова функція
фінансового управління, то її відповідність ета�
лону можна використовувати не тільки для ана�

лізу, але й для підготовки управлінських рі�
шень.

Наведені вище концептуальні положення
щодо моделювання організаційно�економчно�
го механізму суб'єкта мають універсальний ха�
рактер, тому в умовах сільськогосподарського
підприємства необхідно враховувати спе�
цифічні особливості сільськогосподарської
діяльності, що формуються під впливом на�
ступних об'єктивних умов:

— по�перше, сільськогосподарська про�
дукція — це продукція щоденного спожи�
вання, яка широко представлена на ринку,
що накладає обмеження на ціну. Відповідно,
величина коефіцієнта рентабельності витрат
буде незначною, а його підвищення обме�
жується ціною реалізації та попитом на про�
дукцію.

— по�друге, технологічний цикл виробниц�
тва сільськогосподарської продукції досить
тривалий у часі: для продукції рослинництва у
відкритому грунті технологічний цикл обмеже�
ний природною зміною пори року і складає
один рік. Середнім можна вважати значення
коефіцієнта оборотності наближеним до оди�
ниці;

— по�третє, інтенсивність використання
трудових та матеріальних ресурсів сільськогос�
подарських підприємств пов'язана з сезонним
характером діяльності. Виходячи з цього, мож�
на вважати, що протягом року трудові та мате�
ріальні ресурси у сільськогосподарському ви�
робництві використовуються лише на 30—40%,
що створює можливості для додаткових видів
діяльності.

Відповідно до цього можна виділити на�
ступні методи підвищення рентабельності:

1) методи підвищення рентабельності ак�
тивів які, у свою чергу, містять методи, що спря�
мовані на збільшення частки робочих засобів в
активі; коефіцієнта оборотності робочих за�
собів; рентабельності витрат;

2) методи підвищення коефіцієнта досяг�
нення еталону, які спрямовані на збільшення:
коефіцієнта перетворення власного капіталу в
засоби активу; частки чистого прибутку, що
капіталізується в доході.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Підсумовуючи зазначене щодо особливо�

стей удосконалення організаційно�економі�
чного механізму сільськогосподарських
підприємств, варто підкреслити, що користу�
ючись методом моделювання в основу моделі
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їх поведінки покладений механізм, що описує
послідовність перетворень ресурсів, які цир�
кулюють в ньому в процесі реалізації опера�
ційного циклу виробничої діяльності. Обра�
на функціональна модель механізму сільсько�
господарського виробництва містить моделі
ресурсів та аналітичних показників, що за�
безпечує адекватний опис механізму органі�
заційно�економічної діяльності. На протива�
гу функціональній, мультиплікативна модель
аналітичних показників наочно відображає
перетворення ресурсів на етапах операційно�
го циклу. В цілому, модель організаційно�
економічного механізму дозволяє виділити
еталон у вигляді рентабельності активів та
використовувати його для визначення ме�
тодів підвищення рентабельності власного
капіталу. Теоретично доведено, що можли�
вості підвищення рентабельності капіталу
сільськогосподарських підприємств обме�
жені методами, спрямованими на збільшен�
ня рентабельності витрат та коефіцієнта пе�
ретворення власного капіталу в засоби акти�
ву.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою умовою функціонування аграр�

них підприємств є використання землі як голов�
ного засобу виробництва. Земля є основою для
відтворення усіх складових економічного зро�
стання — трудових ресурсів, техніко�техноло�
гічного забезпечення і природних факторів.
Для сільського господарства земля є матеріаль�
ною основою функціонування та незамінним
чинником виробництва. Особливість землі як
засобу виробництва полягає у поєднанні у про�
цесі виробництва функцій предмету і засобу
праці, а така властивість землі, як родючість
грунтів безпосередньо впливає на результати
виробництва у сільському господарстві. Про�
блеми відтворення родючості грунтів є надзви�
чайно актуальними, що обумовлено серйозни�
ми протиріччями між необхідністю забезпечу�
вати сталий розвиток агровиробництва та уне�
можливленням відтворення родючості грунтів
через посилене зростання процесів грунтової
деградації.
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Розглянуто сутність простого та розширеного відтворення родючості грунтів. Досліджено сучасний стан вико0
ристання земельних угідь в аграрних підприємствах України. Проаналізовано динаміку і структуру сільськогоспо0
дарських угідь, структуру посівних площ, динаміку внесення органічних і мінеральних добрив. Виявлено чинники,
що негативно впливають на відтворення грунтової родючості: недосконалість менеджменту аграрних підприємств,
порушення агротехнологічних норм, диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, поширення
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ви, необхідних для вирішення проблеми екологічно збалансованого агровиробництва, ефективного використання
грунтів та підвищення їх родючості. Дано визначення продовольчої ефективності землекористування.

The essence of simple and expanded reproduction of soil fertility. The modern state of the land in agricultural
enterprises of Ukraine. The dynamics and structure of agricultural land, acreage structure and dynamics of organic and
mineral fertilizers. The factors that affect the reproduction of soil fertility, imperfect management of agricultural
enterprises, violations agrotechnological rules disparity in prices for agricultural and industrial products, distribution
of short0term land lease. The conditions of expanded reproduction land agricultural enterprises. Grounded set of economic,
scientific, technical, organizational and legal measures by the state needed to address environmentally sustainable
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем відтворення ро�
дючості грунтів займалися В.А. Борисова,
В.М. Ганганов, С.І. Дорогунцов, В.М. Трегоб�
чук, А.М. Третяк, М.М. Федоров, М.А. Хвесик
та інші вчені. Однак багато аспектів зазначених
проблем залишаються невирішеними, що по�
требує подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити сучасний стан ви�

користання земельних угідь в аграрних під�
приємствах, проаналізувати чинники, які впли�
вають на відтворення родючості грунтів та виз�
начити умови, необхідні для розширеного від�
творення земельних угідь аграрними підприє�
мствами.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відтворення родючості грунтів є важливим

елементом процесу відтворення природних ре�
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сурсів та складовою суспільного відтворення.
У свою чергу, суспільне відтворення є невід'єм�
ною складовою ланкою суспільного виробниц�
тва, що відбувається за постійного відтворен�
ня засобів виробництва.

Підвищення родючості грунту — важлива
умова розширеного відтворення для підпри�
ємств аграрного сектору, оскільки воно є ос�
новою збільшення виробництва сільськогоспо�
дарської продукції, забезпечення її якості. Для
цього необхідно створювати умови для продук�
тивного використання угідь, відновлювати і
поповнювати вміст поживних речовин у грунті.

На думку деяких авторів [1], просте відтво�
рення родючості грунту — це її відновлення та
збереження у незмінних величинах щодо усіх
агрохімічних, агрофізичних та інших показ�
ників агроекологічного стану. Ґрунтові чинни�
ки при цьому будуть незмінними, а земельні
угіддя увесь додатковий запас поживних речо�
вин витрачатимуть на формування додатково�
го врожаю.

За сутністю та змістом розширене відтво�
рення родючості грунту є відновленням показ�
ників грунтової родючості у зростаючих мас�
штабах з урахуванням особливостей землі як
біологічної, господарської, економічної та су�
спільної категорії. При цьому зростає обсяг ви�
робленого підприємствами аграрного сектору
суспільного продукту в якісному виразі.

З точки зору Н.М. Скурської, відтворення
земельно�ресурсного потенціалу аграрного ви�
робництва — це цілеспрямована діяльність лю�
дей щодо відновлення і покращення землі як
одного з основних компонентів природного
середовища та сільськогосподарського ресур�
су, відновлення потенційної і дійсної (ефектив�
ної) родючості грунтів, а також постійне удос�
коналення у зв'язку з цим земельних відносин.
При цьому, поняття простого і розширеного
відтворення доцільно застосовувати лише щодо
відновлення фізико�хімічних і біологічних вла�
стивостей грунтів, їх родючості. Щодо земель�

них відносин, то вони, постійно відновлюючись
і розвиваючись, забезпечують, або не забезпе�
чують умови простого та розширеного відтво�
рення земельно�ресурсного потенціалу [2].

За економічною сутністю, збереження по�
казників агроекологічного стану земельних
угідь є простим відтворенням грунтової родю�
чості, що є позитивним явищем, хоча і перед�
бачає відновлення родючості у попередніх, а не
у більших масштабах. У складних економічних
умовах України збереження величини показ�
ників агроекологічного стану є актуальним.

Додаткові капіталовкладення та поточні
витрати обігових коштів на одиницю земельних
угідь є обов'язковою умовою існування як про�
стого, так і розширеного відтворення агроеко�
логічного стану продуктивних угідь, кількісні
та якісні показники якого формуються шляхом
раціонального використання земель, впровад�
ження досягнень науково�технічного прогре�
су у землеробство, розвитку існуючих земель�
них відносин. Однак досягнення безперервно�
го поліпшення показників агроекологічного
стану земельних ресурсів та їх продуктивності
неможливе. Проте цілком можливо забезпечи�
ти таке зростання спадними темпами. Про�
відною, стратегічною лінією та кінцевою метою
є призведення показників агроекологічного
стану до того рівня природного екологічно ста�
більного стану, який був до розвитку землероб�
ства та втручання людини у навколишнє сере�
довище. Такий тип відтворення є перспектив�
ним як для господарської діяльності, так і для
стану природних ресурсів [1].

Загальна земельна площа України станом на
01.01. 2014 р. складала 60,3 млн га, з яких 41,5
млн га — сільськогосподарські угіддя, у тому
числі 32,5 млн га ріллі. Динаміку площі і струк�
тури сільськогосподарських угідь в аграрних
підприємствах України наведено у таблиці 1.

Як свідчать дані таблиці 1, у період з 2009
по 2014 рр. в аграрних підприємствах зменши�
лася загальна площа сільськогосподарських

Угіддя 
Роки: 2014 р. у 

% до 
2009 р. 

2009 2011 2012 2013 2014 
млн га % млн га % млн га % млн га % млн га % 

Рілля 19,4 92,8 19,2 93,7 19,4 93,7 19,2 94,1 19,3 93,7 99,5 
Сіножаті 0,4 1,9 0,4 1,9 0,4 1,9 0,4 2,0 0,4 1,9 100,0 
Пасовища 0,8 3,8 0,7 3,4 0,7 3,4 0,7 3,4 0,7 3,4 87,5 
Багаторічні 
насадження 

 
0,3 1,5 

 
0,2 

 
1,0 0,2 1,0 0,1 0,5 0,2 

 
1,0 

 
66,7 

Усього 
сільськогоc- 
подарських 
угідь 

 
 
 
20,9 

 
 
100 

 
 
 
20,5 

 
 
 
100 

 
 
20,7 

 
 
100 

 
 
20,4 

 
 
100 

 
 
20,6 

 
 
 
100 

 
 
 
98,6 

Таблиця 1. Динаміка площі і структури сільськогосподарських угідь в аграрних підприємствах
України, 2009—2014 рр.

Джерело: за даними державної служби статистики України.
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угідь (на 0,3 млн га або на 1,4 %). Пло�
ща ріллі за цей період майже не
змінилася, її питома вага у структурі
сільськогосподарських угідь дещо
зросла і складала у 2014 р. 93,7 %, що
свідчить про високий рівень розора�
ності, і є негативним явищем з точки
зору раціонального використання
земель, особливо на тлі значного
скорочення (на 33,3 %) площі бага�
торічних насаджень та скорочення
(на 12,5 %) площі пасовищ.

Відтворення родючості грунтів
значною мірою залежить від дотри�
мання оптимальної структури по�
сівних площ (табл. 2).

Аналіз даних таблиці 2 свідчить
про те, що за досліджуваний період
у структурі посівної площі у 2,7 рази
зросла питома вага технічних куль�
тур, які є більш рентабельними, та у 4,8 рази
скоротилася питома вага кормових культур, що
пов'язано із занепадом галузі тваринництва.
Питома вага картоплі та овоче�баштанних
культур суттєво не змінилася. Питома вага
зернових та зернобобових культур зросла на
9,3 %, особливо суттєво збільшилася частка ку�
курудзи на зерно (у 4,5 рази).

На відтворення родючості грунтів та підтри�
мання бездефіцитного балансу гумусу суттєво
впливають обсяги внесення органічних і міне�
ральних добрив (табл. 3).

Інформація, наведена у таблиці 3, свідчить
про разюче скорочення обсягів внесення доб�
рив, особливо органічних. Так, у розрахунку на
одиницю посівної площі, обсяги внесення міне�
ральних добрив скоротилися майже наполови�
ну, обсяги внесення органічних добрив змен�
шилися у 17 разів. Така ситуація обумовлена
слабким господарським станом аграрних під�
приємств та відсутністю галузей тваринництва
у переважної більшості господарств.

Незважаючи на те, що одним із стратегічних
пріоритетів розвитку аграрних підприємств виз�
начено досягнення щонайменше простого відтво�
рення родючості грунтів [3], упродовж останніх
років в аграрному секторі національної економі�
ки відбувається звужене відтворення родючості
грунтів, для якого характерне зменшення вмісту
гумусу й поживних речовин у грунті.

Причинами такого стану є високий рівень
сільськогосподарського освоєння та розора�
ності території, недотримання оптимальних
нормативів щодо структури посівних площ
(значне збільшення питомої ваги технічних
культур за рахунок зменшення частки одно�
річних та багаторічних трав), недостатня кіль�
кість внесених органічних та мінеральних доб�
рив, що, у свою чергу, є наслідком недоскона�
лості менеджменту аграрних підприємств, по�
рушення агротехнологічних норм, диспарите�
ту цін на сільськогосподарську і промислову
продукцію, а також поширення короткотрива�
лої оренди земель, за якої у землекористувача

Культури та групи культур Роки: 
1990 2000 2010 2012 2013 2014

Зернові та зернобобові культури –
усього 

45,0 50,2 56,0 55,6 57,2 54,3

у т. ч. пшениця озима 23,3 19,6 22,8 19,9 23,0 21,6 
ячмінь ярий 6,8 13,4 11,2 10,0 8,0 7,2
кукурудза на зерно 3,8 5,0 10,0 16,6 17,3 17,2
Технічні культури – усього 11,6 15,4 27,1 28,2 27,8 31,0
у т. ч. цукрові буряки (фабричні) 5,0 3,1 1,9 1,6 1,0 1,2
соняшник 5,0 10,8 17,0 18,7 17,8 19,3
Картопля і овоче-баштанні 
культури – усього  

6,4 8,4 7,3 7,3 6,9 7,0

у т. ч. картопля 4,4 6,0 5,2 5,2 4,9 4,9 
овочі відкритого грунту 1,4 2,0 1,7 1,8 1,7 1,7
Кормові культури – усього 37,0 26,0 9,6 8,9 8,1 7,7
у т. ч. кукурудза на силос і 
зелений корм 

14,3 7,1 1,8 1,8 1,4 1,3

однорічні трави 8,0 6,5 2,2 1,8 1,7 1,5
багаторічні трави 12,3 11,0 4,6 4,3 4,1 4,1
кормові коренеплоди 1,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8
Уся посівна площа 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблиця 2. Структура посівних площ в Україні,
1990—2014 рр. (%)

Джерело: за даними державної служби статистики України.

Показники 
Роки: 2014 р. у 

% до 
1990 р. 1990 2000 2010 2012 2013 2014 

Внесення органічних добрив: 
- усього, тис. т 

257130,8 28410,1 9874,1 9636,9 9338,1 9860,9 3,8 

- у розрахунку на 1 га 
посівної площі, т 

 
8,6 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
5,8 

Внесення мінеральних 
добрив у поживних 
речовинах: 
- усього, тис. ц 

42416,3 2787,1 10606,4 13430,0 14690,9 14690,1 34,6 

- у розрахунку на 1 га 
посівної площі, кг 

 
141 

 
13 

 
58 

 
72 

 
82 

 
80 

 
56,7 

Таблиця 3. Динаміка внесення органічних і мінеральних добрив аграрними підприємствами
України, 1990—2014 рр.

Джерело: за даними державної служби статистики України.
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відсутня мотивація щодо раціонального вико�
ристання земельних ресурсів.

Викладене зумовлює необхідність пошуку
напрямів раціонального використання та відтво�
рення сільськогосподарських угідь. Виникає по�
треба обгрунтування і впровадження такої сис�
теми землеробства, за якої зростання урожай�
ності супроводжувалося б збереженням і відтво�
ренням усіх властивостей землі як сільськогос�
подарського ресурсу та складової навколишнь�
ого природного середовища. На нашу думку, до
комплексу заходів з розширеного відтворення
земельних угідь аграрними підприємствами слід
віднести: впровадження раціональної структури
землекористування; оптимізацію системи внесен�
ня добрив; запровадження грунтозахисних та во�
логозберігаючих технологій, меліорацію та ре�
культивацію грунтів.

Господарський стан більшості аграрних
підприємств нині є таким, що не дозволяє їм
самостійно впроваджувати увесь комплекс за�
ходів, пов'язаних з охороною земель та відтво�
ренням родючості грунтів. Ми вважаємо, що
вирішення проблеми екологічно збалансовано�
го агровиробництва, ефективного використан�
ня грунтів та підвищення їх родючості має бути
пов'язане з комплексом економічних, науково�
технічних та організаційно�правових заходів з
боку держави. До основних заходів державно�
го впливу у цьому напрямі слід віднести:

— контроль за використанням і охороною
земель сільськогосподарського призначення;

— стимулювання впровадження альтерна�
тивних ресурсозберігаючих і безпечних техно�
логій та систем землеробства;

— ведення екологічного моніторингу з ме�
тою своєчасного виявлення змін в якісному
стані земель і погіршення властивостей грунтів
внаслідок нераціонального їх використання;

— передбачення санкцій за неефективне ви�
користання земель сільськогосподарського
призначення, застосування екологічно небез�
печних технологій обробітку грунту і вирощу�
вання культур, забруднення земель, погіршен�
ня якості грунтового покриву.

Формування системи раціонального вико�
ристання земель, відтворення їх родючості,
зведення до мінімуму антропогенного наванта�
ження на землі, запобігання їх деградації, за�
вершення реформування земельних відносин є
суттєвим резервом оптимізації агроекологічно�
го стану земельних угідь та зростання продо�
вольчої ефективності землекористування, під
якою ми розуміємо одержання максимально
можливих обсягів продуктів харчування і про�
довольчої сировини високої якості з одиниці

сільськогосподарських угідь за мінімальних
затрат ресурсів та без шкоди навколишньому
природному середовищу.

ВИСНОВКИ
Впровадження екологобезпечних техно�

логій виробництва сільськогосподарської про�
дукції дозволить у перспективі не лише забез�
печити потреби національного ринку в еколо�
гічно чистих та доступних продуктах харчуван�
ня, а й вийти на світовий ринок. Проте існує низ�
ка економічних проблем, які необхідно терміно�
во вирішити. Одними з головних питань, на нашу
думку, є формування ринку землі, законодавче
врегулювання питання відтворення родючості
грунтів за умов оренди, а також вирішення про�
блеми паритету цін на сільськогосподарську та
промислову продукцію, що створить умови для
стабілізації господарського стану аграрних
підприємств і забезпечить можливість впровад�
жувати ними заходи щодо збереження і відтво�
рення родючості грунтів. Визначальну роль у цих
процесах має відігравати держава.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання підпри�

ємства вимушені швидко трансформувати свою
стратегію розвитку, підлаштовуючись під зміни
зовнішнього середовища, втрату традиційних
ринків збуту, зменшення обсягу внутрішнього
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У статті розглянуто можливі напрями формування та реалізації інвестиційного потенціалу плодоовочевих кон0
сервних підприємств у сучасних умовах з огляду на те, що глобальний характер негативних факторів формування
інвестиційного потенціалу не може бути подоланий при низькому рівні інтегрованості підприємств галузі. Вказано
переваги та недоліки кожного напряму удосконалення організаційних форм функціонування консервних підприємств.
Обгрунтовано необхідність впровадження кластерної моделі розвитку плодоовочевих консервних підприємств із
метою реалізації наявних інвестиційних можливостей.

Визначено потенційний позитивний вплив кластеризації на усіх учасників процесу, який полягатиме у підви0
щенні продуктивності підприємств, більш ефективному впровадженні інновацій та передового досвіду, зниженні ви0
трат на придбання нових технологічних рішень, вирішенні сировинної проблеми, а також підвищенні зайнятості на0
селення тощо. Запропоновано та обгрунтовано алгоритм створення плодоовочевого кластеру, що складається із семи
етапів, реалізація яких має бути покладена на ініціатора створення кластеру.

The article examines possible ways of formation and realization of investment potential of fruit and vegetable canning
enterprises in modern conditions due to the fact that the global nature of negative factors of the investment potential can
not be overcome at a low level of integration of the industry. We have specified advantages and disadvantages of each
directions of improvement of organizational forms of functioning canning companies. We substantiated the necessity of
introduction of cluster model of development of fruit and vegetable canning enterprises to implement existing investment
opportunities.

We determined the positive impact of clustering on all stakeholders, such as increasing the productivity of enterprises,
effective implementation of innovation and excellence, lowering the cost of acquisition of new technological solutions,
solving resource problems, increasing employment and so on. We proposed and substantiated the algorithm of creation
the fruit and vegetable cluster, which consists of seven stages, the implementation of which should be entrusted to the
initiators of the cluster.

Ключові слова: інвестиційний потенціал, плодоовочеві консервні підприємства, кластер6
на модель розвитку, плодоовочевий кластер.
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development model, fruit and vegetable cluster.

ринку та посилення конкуренції. При цьому
підприємства відчувають гострий дефіцит
фінансових ресурсів, тому мають робити ак�
цент у першу чергу на організаційно�економі�
чних заходах, які не потребують значних інве�
стицій.
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ПЛОДООВОЧЕВІ КОНСЕРВНІ
ПІДПРИЄМСТВА

України відіграють важливу роль у кон�
тексті продовольчої безпеки країни. Однак ди�
наміка розвитку даного виду виробництва має
негативний характер через цілу низку причин,
не зважаючи на значний рівень інвестиційного
потенціалу. Тому актуальною науковою зада�
чею є пошук та обгрунтування ефективних на�
прямів формування та реалізації інвестиційно�
го потенціалу плодоовочевих консервних під�
приємств України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню проблем формування та ви�

користання інвестиційного потенціалу при�
свячено ряд наукових робіт відомих учених:
О.Ф. Балацького, Р.М. Бойчука, П.А. Веригіна,
М.В. Ґудзь, І.З. Должанського, Н.С. Красно�
кутської, О.І. Лайко, М.Ф. Маскулова, П.В. Осі�
пова, Ф.С. Тумусова, А.С. Федоніна, Г.В. Хом�
калова, А.В. Цуреліна, Г.К. Ялового.

Разом з тим, динамічна зміна зовнішнього
середовища є причиною того, що чимало мето�
дичних підходів до формування та реалізації
інвестиційного потенціалу не відповідають су�
часним умовам України та не адаптовані до
особливостей розвитку окремих галузей та
видів виробництв.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити та дослідити ос�

новні напрями формування та реалізації інвес�
тиційного потенціалу плодоовочевих консерв�
них підприємств України шляхом удосконален�
ня організаційних форм функціонування гос�
подарюючих суб'єктів

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз факторів формування інвестицій�

ного потенціалу підприємств плодоовочево�
го консервного виробництва виявив наявність
системного протиріччя: глобальний характер
негативних факторів впливу на інвестиційний
потенціал при низькому рівні інтегрованості
підприємств галузі [1, с. 11]. Тому, на нашу
думку, задача ефективного розвитку інвести�
ційного потенціалу підприємств плодоовоче�
вої консервної промисловості може бути ви�
рішена шляхом удосконалення організацій�
них форм функціонування господарюючих
суб'єктів. Загальним вектором у цьому про�
цесі має стати координація та поєднання зу�
силь усіх учасників галузі з вирощування,
зберігання та переробки плодів, овочів та
ягід.

У відповідності до поглядів провідних вче�
них�економістів, удосконалення організацій�
них форм господарювання підприємств АПК з
метою активізації інвестиційної діяльності
може відбуватись по одному із чотирьох основ�
них напрямків:

1) посилення державної підтримки шляхом
реалізації програмно�цільового підходу роз�
витку підприємств галузі [2—4];

2) підвищення ролі галузевих та міжгалузе�
вих асоціацій;

3) активізація процесів вертикальної інтег�
рації та кооперації [5];

4) перехід до кластерної моделі розвитку
[6—10].

Позитивним прикладом реалізації програм�
но�цільового підходу розвитку плодоовочевих
консервних підприємств є досвід республіки
Білорусь [11]. У цій країні послідовно затверд�
жено та реалізовано Програму розвитку кон�
сервної галузі на 2003—2005 роки [12], Програ�
му виробництва плодоовочевої консервованої
продукції в Республіці Білорусь в 2012—2015
роках [13].

Розвиток плодоовочевих консервних
підприємств Білорусі відбувається на основі ди�
рективного планування та за всебічної підтрим�
ки держави. Побудовано нові сучасні вироб�
ництва з випуску консервованої продукції, про�
ведено технічне переоснащення низки консер�
вних заводів. Реалізація заходів програми доз�
волила практично повністю забезпечити потре�
би республіки в соковій продукції, консервах з
огірків і зеленого горошку. Істотно збільшило�
ся виробництво консервів з томатів, із гриба�
ми, квасолею, томатних соусів, кукурудзи кон�
сервованої [11].

Однак більшість плодоовочевих консервних
підприємств України мають приватну форму
власності і за існуючих економічних умов роз�
раховувати на фінансову підтримку держави не
можуть. До того ж в Україні практично відсут�
ній позитивний досвід реалізації цільових про�
грам розвитку підприємств АПК. Тому, на нашу
думку, програмно�цільовий підхід не може роз�
глядатись як основний організаційний напря�
мок удосконалення процесів формування та
реалізації інвестиційного потенціалу вироб�
ників плодоовочевих консервів.

Доволі розповсюдженою практикою в Ук�
раїні є створення галузевих та міжгалузевих
асоціацій з метою підвищення конкурентосп�
роможності та інвестиційної привабливості
харчових підприємств. Активно діють Націо�
нальна асоціація цукровиків України, "Союз
птахівників України", Асоціація виробників
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молока, "Укрм'ясо" тощо. Асоціація підпри�
ємств "Овочі України" поєднує на даний момент
66 суб'єктів господарювання, однак в існуючих
умовах має недостатній вплив на формування
інвестиційної політики в галузі. Актуальною
задачею є створення та посилення ролі добро�
вільних галузевих об'єднань плодовоочевих
консервних підприємств за прикладом деяких
інших галузей АПК. Разом з тим, слід відверто
сказати, що галузеві асоціації є недостатньо
дієвим інструментом розвитку інвестиційного
потенціалу, оскільки не мають реальних ва�
желів впливу та інструментів реалізації інвес�
тиційних можливостей.

Досвід найбільш успішних підгалузей АПК
(кондитерської, пивобезалкогольної, птахів�
ництва) наочно демонструють успішність стра�
тегії вертикальної інтеграції та концентрації
виробництва. Загальний алгоритм реалізації
зазначеної стратегії є наступним [11]:

1. Придбання (приватизація) діючого під�
приємства.

2. Модернізація виробничих фондів з метою
налагодження випуску найбільш затребуваної
номенклатури продукції.

3. Формування стабільного грошового по�
тока на основі випуску базового асортименту,
формування первинного інвестиційного потен�
ціалу.

4. Створення стабільної сировинної бази
шляхом самостійного вирощування плодів чи
тісного співробітництва із аграрними підприє�
мствами.

5. Покращення маркетингової стратегії
шляхом виведення на ринок потужного брен�
ду.

6. Розширення асортименту продукції, ви�
робництво продуктів з високим маржинальним
прибутком.

7. Нарощування та капіталізація грошових
потоків.

8. Поглиблення вертикальної інтеграції та
диверсифікації, шляхом придбання або ство�
рення нових підприємств.

9. Вихід на фондову біржу шляхом прове�
дення IPO чи випуску облігацій.

Модель розвитку на основі вертикальної
інтеграції найбільше підходить для потужних
аграрних холдингів. Її реалізація на малих та
середніх підприємствах АПК у сучасних умо�
вах неможлива. Тому, на нашу думку, ключо�
вим організаційним напрямом формування та
реалізації інвестиційного потенціалу підпри�
ємств плодоовочевого консервного виробниц�
тва має стати впровадження кластерної моделі
розвитку. Вона, зокрема, передбачає розташу�

вання у безпосередній близькості кінцевих ви�
робників, постачальників, дослідницьких лабо�
раторій, навчальних установ, що є рушійними
факторами розвитку регіональної економіки.

Зростаюча кількість досліджень по всьому
світові вказує, що географічна близькість
відповідних економічних видів діяльності дає
можливість для більш високого рівня продук�
тивності та інновацій [14, с. 215], а також сприяє
залученню інвестиційних ресурсів, реалізації
інвестиційних можливостей, забезпеченню ви�
соких стандартів якості продукції посилання.

Впровадження кластерного підходу надає
підприємствам перевагу над більш ізольовани�
ми конкурентами, надає доступ до більшої
кількості постачальників та послуг підтримки,
адаптованих до вимог споживачів, до досвід�
ченої та висококваліфікованої робочої сили, та
сприяє передачі знань та навичок. Кластерний
підхід дає можливість компаніям фокусувати�
ся на тому, що вони знають та роблять найкра�
ще, не займаючись речима, які вони не можуть
зробити найкращим чином. Компанії також
виграють від синергії. Серед усіх переваг клас�
терного підходу, найбільш важливим є доступ
до інновацій, знань та "ноу�хау" [15].

Кластери, які вже функціонують, мають та�
кож надійні внутрішні джерела фінансової й
технічної підтримки: тимчасово вільні засоби
членів кластерної системи, мобілізовані засо�
би амортизаційного фонду та ін. Окрім того,
перехід до кластерної моделі розвитку дозво�
лить сконцентрувати всі ресурсні сили (вироб�
ничі, природні, інтелектуальні, матеріальні,
інформаційні й інші) на географічно обмеженій
території, а також надасть широкі можливості
для тісної взаємодії влади й бізнесу, стратегіч�
ного планування розвитку регіону, поліпшен�
ня інвестиційного мікроклімату. Кластери інно�
ваційно�інвестиційної спрямованості, що фун�
кціонують у найбільш привабливих секторах
економіки, дозволяють більш ефективно вико�
ристати залучений капітал, що є особливо ак�
туальним для України в умовах гострого недо�
ліку інвестиційних ресурсів, і виступають дію�
чим інструментом розвитку перспективних га�
лузей, що сприяють розвитку країни в цілому
[16].

Розвиток плодоовочевих консервних під�
приємств відповідно до кластерної моделі є
цілком закономірним, оскільки галузь в силу
технологічних та географічних причин схиль�
на до високого ступеня інтеграції із сільсько�
господарськими підприємствами.

У випадку плодоовочевих консервних
підприємств метою створення кластерів має
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бути вирішення ключових проблем, що заважа�
ють розвитку виробництва: відсутність стабіль�
них сировинних зон, недостатній розвиток ло�
гістики, а також недостатня інноваційність тех�
нологічних процесів та продуктів.

При цьому впровадження кластерної мо�
делі розвитку у виробництві плодоовочевої
консервної продукції дозволить вирішити низ�
ку актуальних для держави завдань:

— підвищення зайнятості населення у сіль�
ській місцевості й поліпшення кадрової інфра�
структури регіону;

— підвищення конкурентоспроможності
регіонів у цілому й підприємств�членів класте�
ра зокрема;

— можливість участі у великих інвестицій�
них програмах;

— зменшення витрат на дотації економічно
слабким регіонам при збільшенні бази оподат�
кування;

— можливість більш швидкого й ефектив�
ного розподілу й використання нових знань, на�
укових досліджень і відкриттів [16].

На нашу думку, створення плодоовочевого
кластеру є найбільш доцільним та оптимальним
напрямом удосконалення процесів формування
та реалізації інвестиційного потенціалу плодо�
овочевих консервних підприємств з точки зору
структури та особливостей розвитку даної
підгалузі харчової промисловості. Позитивний
вплив кластерізації полягатиме у наступному:

— вирішення сировинної проблеми шляхом
посилення співпраці між сільськогосподарсь�
кими та переробними підприємствами плодо�
овочевого підкомплексу;

— покращення інвестиційного клімату в га�
лузі, як наслідок посилення співпраці із орга�
нами місцевої та державної влади;

— інтенсифікації впровадження нових тех�
нологій, як наслідок координації зусиль нау�
кових установ, плодоовочевих підприємств,
виробників та імпортерів обладнання;

— підвищення рівня кадрової складової
інвестиційного потенціалу шляхом створення
системи підготовки та перепідготовки персона�
лу в рамках кластеру;

— покращенні умов реалізації продукції на
основі консолідації виробників плодоовочевих
консервів при проведенні переговорів із торгі�
вельними підприємствами;

— зниження витрат на придбання та роз�
повсюдження технологій тощо.

Для місцевих органів влади ефект від впро�
вадження плодоовочевого кластеру полягати�
ме в підвищенні величини податкових надход�
жень, зростанні зайнятості населення, поліп�

шенні соціально�економічного становища в ре�
гіоні при мінімальних фінансових витратах на
створення та забезпечення діяльності класте�
ру з боку органів місцевої влади.

Перехід до кластерної моделі розвитку має
відбуватися на засадах проактивності, добро�
вільності, солідарності та економічної ефек�
тивності.

Загальна послідовність дій при утворенні
плодоовочевого кластеру може бути такою:

1. Налагодження комунікативних зв'язків та
проведення роз'яснювальної роботи. Основною
задачею цього етапу є формування у потенцій�
них учасників кластеру вичерпного розуміння
необхідності, механізму та послідовності впро�
вадження кластерної моделі розвитку. Провідна
роль при цьому належить ініціатору або ж фаси�
літатору процесу, до функцій якого відноситься
саме мотивація учасників кластеру до спільних
дій. У ролі фасилітатору можуть виступати дер�
жавні та місцеві органи влади, профільні наукові
установи, підприємства, що мають стратегічне
бачення розвитку галузі тощо.

2. Визначення ролі кластеру та стратегічних
задач його формування. При цьому необхідно
дослідити якісні та кількісні характеристики
майбутнього кластеру. Якісний аналіз характе�
ристик кластерного утворення має полягати у
визначені характеру взаємодії учасників техно�
логічного процесу, починаючи від вирощуван�
ня плодів та овочів й закінчуючи їх реалізацією.
При цьому слід виокремити сектори, що мають
найбільший рівень впливу на переробку плодо�
овочевої продукції. Для цього слід провести
аналіз за моделлю "витрати�випуск".

Критерієм вибору регіонів для створення
кластерів доцільно визначити коефіцієнт лока�
лізації, що використовується для вимірювання
просторової концентрації компаній промисло�
вого сектору. Оскільки вирішальним фактором
розміщення підприємств консервної промисло�
вості є близькість до сировинної зони, то об�
грунтованим є використання коефіцієнту лока�
лізації саме за цим параметром. Додатково у
процесі кількісного аналізу доцільно викорис�
товувати показники: коефіцієнт локалізації
виробництва плодоовочевих консервів; частка
експорту та імпорту продукції, що припадає на
дану територіальне утворення; обсяг спожи�
вання продукції у межах кластеру.

Коефіцієнт локалізації (Кл) або концент�
рації виробництва на території регіону обчис�
люється за формулою:

..

..

кв

рв

П

П
лК = (1),
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де Пв.р. — частка підприємств галузі у за�
гальному обсязі виробництва промислової про�
дукції області;

Пв.к. — частка підприємств галузі у загаль�
ному обсязі виробництва промислової про�
дукції країни.

Для галузей спеціалізації показник Кл
має бути більшим 1. Розмір коефіцієнта
свідчить про ступінь спеціалізації району
щодо виробництва того чи іншого виду про�
дукції.

3. Визначення географічних кордонів клас�
теру на основі результатів попереднього ета�
пу. Кластер може бути сформованим у межах
однієї чи кількох областей. Загальним принци�
пом є вибір такого кордону, що дозволить по�
єднати якнайбільшу кількість учасників без
втрати технологічної однорідності та керова�
ності процесами.

4. Визначення загальної моделі кластеру та
кластероутворюючих підприємств. У залеж�
ності від особливостей галузі, структура кла�
стеру може бути різною. Проте у будь�якому
разі вона має бути побудована на принципах
оптимальної ефективності взаємодії учас�
ників.

5. Розробка стратегічного плану розвитку
кластеру, розробка положення про плодоово�
чевий консервний кластер та стратегічної про�
грами його розвитку. У загальному вигляді
стратегічні цілі кластеру є традиційними: мак�
симізація прибутку усіх учасників, збільшення
частки ринку, капіталізація грошового потоку,
виконання соціальної функції. Проте відпові�
дно до стадії життєвого циклу кластеру та його
внутрішньої структури стратегічний план роз�
витку матиме відмінні пункти. Наприклад, на
етапі формування кластеру актуальними є
стратегії гармонізації інвестиційного середови�
ща, синхронізація розвитку учасників класте�
ру, формування первинного сталого грошово�
го потоку.

Агресивна стратегія управління інвестицій�
ним потенціалом у більшій мірі притаманна кла�
стерам, що мають сформовану структуру та
володіють достатньо сталим розвинутим потен�
ціалом залучення інвестицій.

6. Визначення тактичних дій учасників кла�
стеру на найближчу перспективу.

7. Алгоритмізація механізмів взаємодії
учасників кластеру та визначення зон відпові�
дальності. Найбільш дискусійними питаннями
при цьому можуть стати механізм розподілу
ринку збуту, визначення частки кожного
підприємства у спільних інвестиційних проек�
тах тощо.

Наразі формування кластерної моделі роз�
витку підприємств плодоовочевого консервно�
го виробництва відбувається на базі потужних
лідерів галузі. При цьому, вплив профільних
наукових установ, галузевих асоціацій та
органів влади є мінімальним. Активна участь
дрібних підприємств здатна підсилити наявні
стратегічні переваги та сформувати цілісне ба�
чення напрямків розбудови галузі на основі
реалізації інвестиційного потенціалу та макси�
мального врахування інтересів усіх учасників
ринку.

Стратегічні задачі створення плодоовочево�
го кластеру можуть бути визначені так: підви�
щення інвестиційного потенціалу підприємств
плодоовочевого консервного виробництва за
рахунок спільної реалізації інвестиційних мож�
ливостей підприємств�учасників Кластеру та
сприяння інноваційному розвитку виробницт�
ва, зберігання, переробки та реалізації плодів
та овочів на основі добровільного поєднання
зусиль усіх учасників кластеру.

Якісний аналіз характеристик кластерів, що
формуються, був проведений на основі моделі
"витрати�випуск". Було виявлено, що промис�
лова переробка овочів та фруктів має тісні еко�
номічні зв'язки з рядом секторів народного гос�
подарства. Найбільша частка проміжного спо�
живання припадає на наступні галузі (модель
витрати�випуск):

— виробництво інших харчових продуктів;
— освіта;
— охорона здоров'я та соціальна допомо�

га.
Проте найбільша частка у споживанні про�

дуктів переробки плодів та овочів традиційно
припадає на домашні господарства.

Серед забезпечуючих видів діяльності слід
виділити такі:

— рослинництво, а саме: вирощування пло�
дів та овочів;

— виробництво скла, а саме: склотари;
— оптова і роздрібна торгівля;
— виробництво жирів.
Таким чином при формуванні кластеру не�

обхідно приділити підвищену увагу таким ха�
рактеристикам регіону:

— забезпеченість сировиною;
— рівень споживання продукції та купівель�

на спроможність населення;
— споживчий потенціал закладів освіти та

охорони здоров'я;
— наявність у регіоні підприємств з вироб�

ництва скла та харчових жирів;
— розвиненість торгівельної інфраструкту�

ри.
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Зважаючи на територіально�адміністратив�
ний устрій України, доцільно розвивати клас�
тери у межах області або економічного райо�
ну, де наявні усталені господарські зв'язки та
співробітництво на рівні місцевої влади.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У роботі проаналізовано основні напрями
формування та реалізації інвестиційного по�
тенціалу підприємств АПК, що займаються ви�
робництвом, зберіганням, переробкою та реа�
лізацією плодоовочевої продукції шляхом
вдосконалення організаційних форм господа�
рювання. Визначено, що, зважаючи на струк�
туру та територіальне розміщення плодоово�
чевих підприємств, найбільш доцільним напря�
мом удосконаленням процесів формування та
реалізації їх інвестиційного потенціалу є впро�
вадження кластерної моделі розвитку.

Запропоновано та обгрунтовано схему
організації та взаємодії учасників плодоовоче�
вого кластеру. Представлено алгоритм утво�
рення плодоовочевого кластеру, що принципо�
во складається із семи етапів, впровадження
яких покладено на ініціатора (фасилітатора)
створення кластеру.

Метою подальших наукових досліджень має
стати розробка детальної моделі утворення
плодоовочевого кластеру на основі поєднання
зусиль та економічних інтересів виробників
плодів та ягід, переробних підприємств АПК,
наукових установ та органів державної і місце�
вої влади.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Аграрний сектор — одна з найбільш перс�

пективних галузей, що забезпечують зростан�
ня української економіки. У сьогоднішніх умо�
вах військового протистояння й економічної
кризи сільське господарство серед інших галу�
зей демонструє позитивну тенденцію. Протя�
гом останніх декількох місяців агропромис�
ловість стала єдиною галуззю економіки в Ук�
раїні, яка збільшила виробництво й експорт.
Тобто, агропромисловий комплекс став єди�
ною галуззю української економіки, яка в ос�
танні місяці збільшила обсяги продовольчого
виробництва та експорту. А підписання Угоди
про асоціацію з Європейським Союзом відкри�
ло перед українським сільським господарством
нові ринки й нові можливості.
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THE AGRICULTURAL SECTOR — ONE OF THE MOST PROMISING SECTORS, ENSURING
GROWTH OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Протягом останніх років Україна остаточно закріпила за собою статус світового лідера з виробництва та екс0
порту аграрної продукції. І, як визнають експерти, попереду ще великий потенціал. Проте одним із найголовніших
досягнень останніх декількох років стало завоювання продовольчого ринку ЄС. У статті досліджуються питання
необхідності та ефективності державної підтримки аграрного сектора в умовах глобалізації та набуття членства Ук0
раїни у СОТ. Визначається вплив державної аграрної політики на конкурентоспроможність сільськогосподарської
продукції на світовому ринку.

In recent years Ukraine finally cemented its status as the world leader in production and export of agricultural
products. As recognized experts, there is still great potential. However, one of the major achievements of the last few
years has been winning food market of the EU. The article analyzes the need and effectiveness of state support for the
agricultural sector in the context of globalization and Ukraine membership in the WTO. Determine the impact of state
agrarian policy on the competitiveness of agricultural products on the world market.

Ключові слова: державна підтримка, генетично модифіковані організми, ГМО, квоти, вла6
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Аналізуючи 2015 рік, бачимо, що ріст сіль�
ського господарства становив 16 %, порівняно
з аналогічним періодом минулого року (2014).
Середня урожайність зросла на 14 %, тому
сільське господарство є основним і єдиним ло�
комотивом підтримки економічної стабільності
в Україні.

Отже, на сьогоднішній день очікується зна�
чний обсяг надходження валюти в Україну, у
тому числі через продаж продукції сільськогос�
подарського призначення. Зібраний урожай
дає змогу, з одного боку, експортувати й заро�
бити валюту, з іншого — забезпечити Україну
якісним і стабільним за ціною зерном.

Але, незважаючи на вагомий внесок вітчиз�
няного сільгосппрому в структуру ВВП країни
та наповнення скарбниці валютною виручкою
(частка цього сектора збільшилася з 8 до 12% у
національній економіці, а частка експорту
зросла з 28 до 40%), його зростання стримує
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надлишкове втручання держави, негативний
бізнес� та інвестиційний клімат, а також недо�
статність інфраструктури і логістики.

Міжнародний звіт Ukraine Investment Cli�
mate Advisory Services Project підтверджує, що
подальша стійкість агросектора та його зрос�
тання залежить від економічної ситуації на ек�
спортних ринках України, поліпшення інвести�
ційного клімату в країні та від майбутньої дер�
жавної політики по відношенню до галузі [12].
В тому числі, від завершення аграрної рефор�
ми.

Наприклад, щоб мінімізувати ступінь втру�
чання держави у функціонування зернового рин�
ку Світовий банк запропонував ліквідувати Аг�
рарний фонд і провести приватизацію активів
ДПЗКУ (Державна продовольчо�зернова корпо�
рація України) [13]. Що стосується діяльності
ДПЗКУ, у січні�вересні 2015 року Державна про�
довольчо�зернова корпорація України, відпові�
дно до міжнародних стандартів фінансової
звітності, збільшила збитки на 31,2%, або на
421,597 млн гривень до 1 771,027 млн гривень по�
рівняно з аналогічним періодом 2014 року. За 9
місяців 2015 року ДПЗКУ збільшила чистий дохід
на 46,66% з 5 759,63 млн гривень січні — вересні
2014 року до 8 446,809 млн гривень. 3 квартал кор�
порація закінчила зі збитками 421,597 млн гри�
вень (при цьому в 3 кварталі 2014 року компанія
одержала прибуток у розмірі 636,157 млн гри�
вень), знизивши чистий дохід на 12,27%, або на
375,796 млн гривень до 2 687,179 млн гривень.

 Збільшення обсягів виробництва призведе
до попиту на додаткові сховища та портову ло�
гістику.

Представники ЄБРР також вважають, що
саме з розвитком зернової інфраструктури —
портової та елеваторної логістики — пов'яза�
не майбутнє поле діяльності агробізнесу.

За законом в Україні заборонено використан�
ня генетично модифікованих організмів (ГМО) в
сільському господарстві. Однак, як відзначають
співробітники Американської торгової палати, в
нашій країні навіть без прийняття відповідної
нормативної бази зараз вирощується близько
30% кукурудзи і 70% сої з ГМО�насіння.

У той час, як в самому Євросоюзі продов�
жується політика щодо стримування збільшен�
ня площ під ГМО�культури, ринок України є
вкрай цікавим для ключових виробників такої
продукції. Сьогодні тільки п'ять європейських
країн — Іспанія, Чехія, Словаччина, Румунія та
Португалія — вирощують ГМО�культури.

В цілому ж, посіви ГМО�культур у світі
лише в минулому році зросли на 6% — до 170,3
млн га, зайнявши близько 13% всіх орних зе�

мель. У трійку лідерів за обсягом площ входять
США, Бразилія та Аргентина. Лідерами з роз�
повсюдження ГМО є Китай, Індія, Бразилія,
Аргентина, ПАР, Куба і Південний Судан.

На думку зарубіжних експертів, фактично нео�
бмежені можливості з лобіювання, відсутність
належного держконтролю, кліматичні умови та
активний розвиток агропромислового комплексу
відкривають значні перспективи для виробництва
ГМО в Україні. За реалізації подібного сценарію
Україна в перспективі п'яти — семи років може
стати ключовим виробником ГМО�продукції на
європейському континенті. Це, своєю чергою, доз�
волить значно наростити обсяги експорту агро�
продукції, в першу чергу кукурудзи.

Україна займає друге місце за площами
сільгоспугідь в Європі (після Росії) із 41,5 млн
га сільськогосподарських земель (близько 70%
від загальної площі країни), з яких рілля скла�
дає більше 32 млн га (приблизно половина угідь
— це родючі чорноземи).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В умовах глобалізаційних процесів в еко�
номіці України невирішеними залишаються
безліч теоретичних, методичних і практичних
питань фінансування сільського господарства.

Вивченням зазначених питань займалися
такі вчені, як В.Г. Андрійчук, І.С. Галиця, М.С. Ге�
расимчук, М.В. Гладій, Б. В.Данилів, С.І. Дем'я�
ненко, М.І. Завадський, М.І. Кісіль, А. П. Мака�
ренко, Л.О. Мармуль, Л. Ю. Мельник, Б.Я. Па�
насюк, А.А. Пересада, П.Т. Саблук, В.П. Сав�
чук. Дослідження фінансового забезпечення
сільськогосподарських підприємств розглядали
у своїх роботах такі відомі вчені�економісти:
В. Опарін, І. Павлинова, А. Поддєрьогін, В.В. Глу�
щенко, М.Й. Малик, П.Т., Стукач, М.Й. Хо�
рунжий, В. Юрчишин та інші.

Проблемам державної підтримки сільсько�
го господарства присвятили свої публікації
М.Я. Дем'яненко [3], М.Х. Корецький [5], Г.І. Мос�
товий [6], І.Г. Кириленко [4], А.К. Кінах та ін.

Формування ефективного ринку сільсько�
господарської продукції обумовлюється еко�
номічними, політичними, демографічними та
іншими чинниками, а в умовах відкритої еко�
номіки важливого значення набуває здатність
країни й товаровиробників протистояти конку�
ренції як на внутрішньому, так і на зовнішньо�
му ринках. Питання конкурентоспроможності
вітчизняних сільськогосподарських підпри�
ємств загострилися після вступу України в СОТ
та в умовах зростання цін на сільськогоспо�
дарську продукцію. Певний внесок у вивчення
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цих питань зроблено у працях Брикової І.В. [1],
Гусакова В.Г. [2], Дем'яненко М.Я. [3], Івани�
ної Ф.Р., Лобунець В.І. [7], Супіханової Б.К. [9],
Тер�Григорьянца Р.Г. [10], але продовольча
криза та утвердження Україною своїх позицій
на міжнародних ринках потребують більш гли�
бокого дослідження зазначених проблем.

Аналіз наукової літератури підтверджує,
що стримуючим фактором для розвитку фінан�
сування сільського господарства є не�
стабільність умов господарювання, що зумов�
люється впливом погодних умов, ціновою не�
стабільністю, змінами в законодавчому і нор�
мативно�правовому регулюванні. Тому, у цих
умовах особливої уваги потребує системне ви�
рішення проблем сільського господарства та
створення відповідного механізму його дер�
жавного фінансового забезпечення й підтрим�
ки сталого розвитку. Значна частина питань,
пов'язаних з покращенням фінансування
підприємств сільського господарства, ще по�
требує подальшого дослідження і вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аграрний сектор України, базовою складо�

вою якого є сільське господарство, формує
продовольчу та у визначених межах економіч�
ну, екологічну та енергетичну безпеку, забез�
печує розвиток технологічно пов'язаних галу�
зей національної економіки та створює соціаль�
но�економічні умови сільського розвитку.

Агропромисловий комплекс дає близько
9—13 відсотків валової доданої вартості краї�
ни, є одним з основних бюджетоутворюючих
секторів національної економіки, частка яко�
го у зведеному бюджеті України за останні
роки становить в середньому 20 відсотків, а у
товарній структурі експорту — понад чверть,
забезпечуючи перше місце на світовому ринку
олії соняшникової, друге місце — за експортом
зернових (без рису) [8]. Проте майже полови�
на валової продукції сільського господарства
сьогодні виробляється в господарствах насе�
лення.

 Але, все одно, попит на сільськогоспо�
дарську продукцію на світовому ринку висо�
кий, і Україна має шанси посісти важливе місце
на цьому ринку, тому як з експортом промис�
лової групи в України якось не склалося. Ска�
жімо, за перші три квартали експорт металу
впав на 19%, а у вартісному вираженні — на всі
40% в порівнянні з аналогічним періодом ми�
нулого року. При цьому поки продукція мета�
лургійного комплексу все ще займає лідирую�
чу позицію по валютній виручці, але вже посту�
пається сумарному притоку валюти від експор�

ту всього сільськогосподарської сировини і
готових продуктів харчування.

До нещастя, разом з війною на промисло�
вому Донбасі українська металургія стала жер�
твою світової кон'юнктури. Зараз на глобаль�
ному металургійному ринку надлишок вироб�
ничих потужностей, і в першу чергу в Китаї.
Крім того, падіння цін на нафту спричинило за
собою і здешевлення прокату. А світове спожи�
вання металу також знижується. Наприклад, у
серпні 2015 року завантаження сталеплавиль�
них потужностей на планеті досягла мінімуму
за останні п'ять років — 68%.

Вражає і падіння обсягів експорту (на 43%)
машинобудівної продукції, яка в загальній за�
рубіжної виручці займає вже всього 11,5% (а
ще два — три роки тому цей показник становив
близько 20%).

Втім, навряд чи варто було розраховувати
на інший результат, якщо врахувати, що вітчиз�
няний машинобудівний комплекс був орієнто�
ваний в першу чергу на ринок РФ, а вже потім
на внутрішній. В 2010—2011 роках до 95% ук�
раїнських залізничних вагонів вироблялося ви�
нятково для Російської залізниці. Крім того,
неповернення ПДВ при експорті та переплати
податків на прибуток призвели до вимивання
обігових коштів і неможливості інвестувати їх
у розвиток нової техніки.

Також важко складалася цього року си�
туація з експортом продукції хімпрому — в
умовах невирішених питань з постачанням газу
фактично до осені підприємства відвантажува�
ли зі складів залишки товару.

Питання з природним газом для хімпрому вже
вирішене, і можна сподіватися, що експорт про�
дукції виросте. Але потрібно враховувати, що най�
більший хімзавод, Стирол, знаходиться на окупо�
ваній території і не працює. За деякими групами
товарів, а саме: продуктам харчування та продукції
неорганічної хімії, в Україні є всі шанси до кінця
року впритул наблизитися до показників експор�
тної виручки 2014�го і заробити валюту.

До речі, варто відзначити, що зараз, на
відміну від минулорічної зими, експортери ви�
являють завидну дисциплінованість і, за ви�
знанням банкірів, здають навіть більше валюти,
ніж встановлені Нацбанком 75% експортної
виручки. Правда, все ще залишається відкри�
тим питання, чи збережеться приплив валюти
в країну на нинішньому рівні у випадку, якщо
НБУ знизить обсяг її обов'язкового продажу
експортерами до 50%.

З одного боку, компанії можуть відреагу�
вати по торішньому сценарієм і активно поча�
ти зливати валюту в офшори, з іншого — мо�
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жуть спрямувати зекономлені кошти на заку�
півлю імпортних комплектуючих, сировини і
палива, стимулюючи таким чином власне ви�
робництво. Але, як показує практика, в нашій
країні такий сценарій малоймовірний.

Завдяки комплексним заходам, спрямованим
на забезпечення продовольчої безпеки держави,
підвищення конкурентоспроможності продукції
аграрного сектору на внутрішньому й зовнішнь�
ому ринках, вирішення соціальних проблем села,
у 2014 р. спостерігається приріст виробництва
валової продукції сільського господарства по�
рівняно з аналогічним періодом 2013 р.

Динаміка зарубіжних поставок за цей рік
чітко показує, що головними експортними про�
дуктами української економіки стали зерно і
соняшникова олія. У цілому ж частка продуктів
харчування в загальному експорті вже дійшла
до 35%, а адже ще п'ять років тому цей показ�
ник складав всього 19%.

За результатами дев'яти місяців частка ук�
раїнського експорту в Росію склала всього
12,5%, в усі країни СНД — 22%, в ЄС — 32,1%.
Правда, варто відзначити, що частка українсь�
кого експорту в країни Азії досягла 32,5%. Зок�
рема, головним покупцем кукурудзи в України
став Китай, а Індія — основний покупець ук�
раїнської соняшникової олії. Крім того, бага�
то зерна у нашої країни купують Туреччина,
Ірак, Іран і навіть Саудівська Аравія [8].

Отже, Україна збільшила експорт виробів
з зерна і борошна в Європейський Союз (ЄС).

Незважаючи на складні, посушливі погодні
умови в 2015 році валове виробництво зерна
очікується в межах 59—60 млн тонн. Це по�
вністю задовольнить внутрішні потреби та про�
довольчу безпеку держави, а також забезпе�
чить хороший потенціал для експорту.

Україна просить ЄС збільшити квоти на екс�
порт і надати більше можливостей нашим вироб�
никам для входження на європейський ринок.

У першу чергу, це стосується експорту мо�
лочної продукції. Серед основних факторів, що
стримують експорт української молочної про�
дукції в ЄС, експерти називають низьку якість
сировини і високу ціну. Але відкриття нових
напрямків поставок допоможе компенсувати
втрату російського ринку збуту, куди здійсню�
валося 90% експорту молочної продукції.

Разом з тим, Мінагропрод рекомендує аг�
рарним виробникам адаптувати виробництво
відповідно до експортних квот, уже відкрити�
ми Євросоюзом, що дозволить збільшити по�
ставки української продукції в ці країни.

Зокрема, аграрії не повністю використали
цьогоріч квоти на експорт в ЄС баранини, цук�

рових сиропів, соломи, пшеничної клейковини,
крохмалю, грибів, цукрової кукурудзи, часни�
ку та інших продуктів.

Отже, проблеми якості сільськогосподарсь�
кої продукції полягають не тільки у формуванні
національних підходів до нових стандартів якості,
але й у розумінні якості сільськогосподарської
продукції в контексті генетично модифікованих
культур, що тісно пов'язано з менталітетом на�
селення. Тому важливою й необхідною є розроб�
ка нових стандартів якості продовольчих товарів
для відповідності міжнародним вимогам.

Вітчизняна сільськогосподарська продукція
має низький клас якості, внаслідок чого ціни на
неї суттєво знижуються. Тому поліпшення
якості є важливим для підвищення експорту
вітчизняної продукції на зовнішніх ринках.

На формування експорту сільського госпо�
дарства, особливий вплив мають взаємини між
господарствами�виробниками сільськогоспо�
дарської продукції й підприємствами переробки.
Конкуренція між ними проявляється на ринку
збуту продукції при встановленні ціни на продук�
цію сільського господарства, яка для переробно�
го підприємства є сировиною, при встановленні
закупівельних цін та при визначенні частки заку�
півельної ціни у роздрібній ціні продукту.

Якщо не підвищувати рівень вітчизняної
сільськогосподарської продукції, то на зовні�
шньому ринку зростає небезпека посилення
таких негативних тенденцій:

1) виробники аграрної продукції не доотриму�
ватимуть доходи, що призведе до погіршення соц�
іально�економічних умов у сільській місцевості;

2) надалі зростатиме негативне сальдо зов�
нішньої торгівлі України взагалі та сільськогос�
подарською продукцією зокрема;

3) збільшиться частка імпортної продукції
в сукупному споживанні продуктів харчуван�
ня в Україні.

Необхідність посилення експорту АПК Ук�
раїни на зовнішні ринки пояснюється такими
чинниками:

1) підвищення цін на сільськогосподарську
продукцію внаслідок загострення світової про�
довольчої кризи та збільшення виробництва й
використання біологічного палива, що обумов�
лює збільшення потенційного попиту на вітчиз�
няну продукцію;

2) зростання попиту, зокрема в європейсь�
ких країнах, на органічну продукцію (вироще�
ну без використання синтетичних хімікатів,
гормонів росту, генетично модифікованих
організмів (ГМО) та перероблену без викорис�
тання консервантів, барвників, стабілізаторів),
причому ціни на таку продукцію вищі на 20—
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50%. Зважаючи на те, що в Україні більшість
виробленої сільськогосподарської продукції є
органічною, вітчизняні агропідприємства є по�
тенційними експортерами цієї продукції на
ринки інших країн;

3) лише 20% виробленої в Україні аграрної
продукції споживається в межах країни, а реш�
ту 80% можна експортувати;

4) низька мобільність та "старіння" сільсько�
го населення [7].

Зусилля держави повинні концентруватись
на сприянні розвитку й збільшенні обсягів про�
дукції аграрного виробництва, перетворенні
АПК у високоефективний, конкурентоспро�
можний сектор економіки. Незалежно від мо�
тивів, якими керується компанія при розширенні
своєї діяльності за межі внутрішніх ринків, вона
повинна адаптувати свою експортну стратегію
до ситуації в конкретній країні, враховуючи
культурні, демографічні й ринкові умови [10].

До конкурентних переваг сільського госпо�
дарства Україна можна віднести майже уні�
кальне поєднання ресурсів для виробництва
сільськогосподарської продукції й близькість
до міжнародних ринків, а також те, що забез�
печеність земельними ресурсами в господар�
ствах України в середньому значно вища, ніж у
європейських країнах.

ВИСНОВКИ ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Перехід України до ринкової системи госпо�

дарювання обумовлений необхідністю прове�
дення реформ, що означає підвищення ролі дер�
жави у розвитку економіки й, особливо, її аг�
рарного сектора. Ефективне державне регулю�
вання галузі необхідне для подолання кризових
явищ і забезпечення подальшого інтенсивного
розвитку АПК. Досвід високорозвинених країн,
агропромисловий комплекс яких довгий час
формувався під впливом держави, свідчить, що
в умовах ринкової економіки ефективність аг�
рарного виробництва значною мірою залежить
від рівня державної підтримки галузі.

Таким чином, Україна зможе наростити свій
експортний потенціал, зокрема й за рахунок
сільськогосподарської продукції. Як відомо,
положення асоціації з ЄС для України, які на�
брали чинності з 1 листопада 2014 р., уже да�
ють позитивний результат. Одностороннє зас�
тосування пільг по взаємній торгівлі дало мож�
ливість вітчизняним товарам безперешкодно
виходити на ринок ЄС. Незважаючи на загаль�
ну нестабільну ситуацію в Україні, у подальшій

довгостроковій перспективі позитивний ре�
зультат буде більш вагомим. Особливо це сто�
сується сільськогосподарської продукції.
Після скасування мит та інших бар'єрів, які
сильно обмежували поставки, зернові швидко
вийшли на європейський ринок. Більшість екс�
пертів вважають, що саме це стане першим кро�
ком на шляху до економічного зростання Ук�
раїни й більш глобальної інтегрованості у Євро�
союз.

Отже, Україна має розробити прозорий ри�
нок землі, конкурентний, гласний, який не на�
даватиме виключні права окремим гравцям. Ри�
нок землі може відкрити можливості перед
мільйонами малих власників наділів, які знахо�
дяться в сільській місцевості. Це буде дуже важ�
ливо для розвитку сільськогосподарського сек�
тору України, тому що протягом останнього
десятиліття приріст показників сільськогоспо�
дарського сектора в чималому ступені забезпе�
чувала концентрація виробництва у великих аг�
рохолдингах, які практикують інтенсивне зем�
леробство. З урахуванням того, що на сьогодні
сотня провідних агрохолдингів контролює по�
над 30% усіх земель (6,7 млн га), оброблюваних
усіма (близько 50 тис.) сільгоспкомпаніями, які
працюють в Україні, наївно очікувати, що після
відкриття земельного ринку латифундисти
відмовляться від своїх наділів1.

Звідси випливає, що необхідно впровадити
механізми, які підвищують інвестиційну при�
вабливість аграрного сектора. Без різкого
збільшення обсягів інвестування, у тому числі
значною мірою з�за кордону, важко розрахо�
вувати на швидкий і безболісний вихід сільсько�
го господарства із кризи. Адже вирішити пи�
тання матеріально�технічного переозброєння
галузі без залучення інвестиційних і кредитних
ресурсів неможливо. Для іноземних інвесторів
цікава сільгосппродукція, яку можна провади�
ти в Україні за собівартістю значно нижче від
світової, а цьому не буде сприяти значне зрос�
тання субсидування. Тому значна державна
підтримка (дотування) не буде сприяти зрос�
танню інвестицій у сільське господарство Ук�
раїни, й це необхідно пам'ятати.

У цілому, вважаємо, що для вирішення біль�
шості проблем, а також використання в повно�
му обсязі потенційних можливостей АПК Ук�
раїни та максимальної реалізації аграрного
потенціалу країни, українське сільське госпо�
дарство потребує додаткового припливу інве�
стицій. Без залучення значних коштів вітчизня�

__________________________________
1 Латифундизм (лат. latifundium — латифундія, від latus — обширний і fundus — маєток) — система землеволодіння, заснована

на великих поміщицьких маєтках — латифундіях [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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них і зарубіжних інвесторів нарощувати вироб�
ництво сільськогосподарської продукції буде
важко. Тому потрібні реформи, які б стимулю�
вали надходження інвестицій в аграрний сек�
тор.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У березні 2015 р. Рада асоціації між Украї�

ною та ЄС актуалізувала оновлений Порядок
денний асоціації — спільний практичний
інструмент підготовки та сприяння повній
імплементації Угоди про асоціацію. Порядок
денний передбачає співпрацю та сприяння роз�
витку в Україні відкритого і транспарентного
ринку земель сільськогосподарського призна�
чення з метою підвищення продуктивності та
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Стаття присвячена висвітленню питань врегулювання економічного та ринкового земельного обороту, вирішення
яких є важливою передумовою загалом сталого сільського розвитку в Україні і зокрема реалізації у цій сфері євро0
пейських принципів та пріоритетів, як це передбачено, зокрема Угодою про асоціацію між ЄС та Україною. В ЄС існу0
ючі регулювання та обмеження спрямовані на досягнення пріоритетних для конкретних країн цілей і поєднують у різних
співвідношеннях заходи, спрямовані на захист прав орендарів і/або орендодавців (землевласників), реалізацію інте0
ресів місцевих власників, що проживають і самостійно господарюють на власній землі, запобігання надмірній земельній
фрагментації.

Ключовим пріоритетом для України є збалансування та поєднання переваг корпоративного і приватного землеко0
ристування для зміцнення як експортного аграрного потенціалу, реалізації інноваційних проектів в агросекторі, забез0
печення продовольчої безпеки, так і для вирішення соціальних проблем села, зниження рівня безробіття, зростання
добробуту сільського населення. Для цього необхідно скоригувати вектор підтримки на користь дрібних місцевих зем0
левласників та товаровиробників. Також важливим є запровадження механізмів реалізації інтересів селян0землевлас0
ників у взаємовідносинах з орендарями, механізмів перерозподілу земель для вирішення суспільних пріоритетів.

The problem addressed by this article is the regulation of economic and market land turnover in Ukraine. It is an
important precondition for both sustainable rural development in Ukraine and realizing the European approaches and
priorities in this sphere, as it is defined by EU0Ukraine Association agreement.

Regulations in EU countries are oriented on local priorities including defense of landholders and/or owners, preventing
excessive land fragmentation etc.

The key priority for Ukraine is balancing the corporate and private land use to benefit not only from strengthening
export potential, implementing innovative projects in agrarian sector and providing food security, but also solving social
problems of rural areas, decreasing rural unemployment, improving well0being of rural population. To realise it, the stronger
policy vector for support of small local landowners and farmers is needed. Another important priorities are implementing
mechanisms to guarantee the interests of small landowners in their relations with strong agroholdings, and mechanisms to
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Ключові слова: регулювання земельних відносин, аграрне землекористування, ринок землі,
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стабільності в інвестиційному середовищі. При
цьому Угодою про асоціацію між Україною та
ЄС визначено, що з метою сприяння розвитку
сільського господарства та сільському розвит�
ку сторони співпрацюють в напрямку поступо�
вого зближення політики та законодавства.

В ЄС не існує єдиних підходів до регулюван�
ня земельних відносин в аграрній сфері, ринку
сільськогосподарських земель. В багатьох євро�
пейських країнах у сфері земельних відносин



40
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2015

продовжує діяти законодавство і норми, що фор�
мувались ще задовго до створення ЄС. Специфі�
ка аграрного землекористування у цих країнах
зумовлена національними особливостями ево�
люції інституційного середовища. Поряд з тим, у
країнах, що приєднались до ЄС під час останніх
хвиль розширення, трансформація земельного
законодавства в значній мірі була зумовлена по�
требами захисту інтересів національних вироб�
ників та сільських мешканців після інтеграції у
висококонкурентні європейські ринки.

Оскільки єдиних уніфікованих підходів до
регулювання ринку земель сільськогосподарсь�
кого призначення в європейських країнах не
існує, доцільно говорити не про запозичення
досвіду ЄС, а про можливості використання в
Україні успішних практик конкретних країн, де
передумови чи потреба у запровадженні тих чи
інших інструментів були схожими до сучасних
вітчизняних реалій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вдосконалення земельних відносин, перс�
пективи формування ринку землі, розвиток зе�
мельної оренди, регулювання аграрного земле�
користування — дослідженням цих питань ак�
тивно займаються вітчизняні науковці протягом
багатьох років [наприклад, див.: 1 — 7 та ін.].

Питання трансформації вітчизняного зе�
мельного законодавства, інституційного сере�
довища, адаптації регулювання у цій сфері до
європейських підходів і практик, що особливо
актуалізувались в останні два роки, у такому
ключі за цей період досліджувались недостат�
ньо вітчизняними науковцями у працях, при�
свячених різних аспектів вдосконалення зе�
мельних відносин, перспектив формування
ринку землі, розвитку земельної оренди, регу�
лювання аграрного землекористування.

З огляду на це, основним завданням статті
є спроба окреслити пріоритети регулювання зе�
мельних відносин, в частині реалізації яких
Україні доцільно запозичити досвід ЄС щодо
функціонування та регулювання ринкового
обігу сільськогосподарських земель.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалізація інтересів суб'єктів ринку сіль�

ськогосподарських земель в ЄС.
Національні земельні законодавства в різ�

них країнах суттєво відрізняються: від сильної
регламентації багатьох аспектів землекористу�
вання, умов і обмежень для сторін угод на рин�
ку продажу або оренди сільськогосподарських
земель до помірної, коли умови трансакцій пе�

реважно визначає ринок. Сильніше регламен�
туються ринкові трансакції з угіддями у
Франції, Угорщині, Польщі, Словаччині, Нідер�
ландах, Австрії, Бельгії, Італії, Португалії,
Словенії, Литві, Латвії. Менше (в порядку по�
силення регулювання) — в Ірландії, Греції, Ве�
ликобританії, Іспанії, Фінляндії, Румунії, Бол�
гарії, Німеччині, Естонії, Чехії, Швеції, Данії.

Існуючі регулювання та обмеження спрямо�
вані на досягнення пріоритетних для конкретних
країн цілей і поєднують у різних співвідношен�
нях заходи, спрямовані на захист прав орендарів
і/або орендодавців (землевласників), реалізацію
інтересів місцевих власників, що проживають і
самостійно господарюють на власній землі, запо�
бігання надмірній земельній фрагментації тощо.

Регулювання ринку оренди, спрямоване на
пріоритетну реалізацію інтересів орендарів,
включає наступні заходи: встановлення міні�
мального терміну оренди, обмеження макси�
мального рівня орендної плати, автоматичне
продовження угод оренди, обмеження можли�
востей власника у достроковому розриванні
договору, переважне право орендаря при ку�
півлі земельної ділянки.

Можливість обмеження максимального рів�
ня орендної плати передбачена законодавством
Бельгії, Франції, Нідерландів. Цей рівень зале�
жить від якості земельної ділянки та очікува�
ної її продуктивності. В Австрії договори орен�
ди повинні бути схвалені відповідними місце�
вими контролюючими органами влади, які мо�
жуть визнати договір нечинним, якщо орендна
плата є вищою на 50% або більше, ніж середня
величина у цьому регіоні.

У деяких країнах законодавство встановлює
мінімальний термін оренди. Це має місце в
Австрії, Бельгії, Франції, Італії, Нідерландах,
Португалії, Іспанії, Словаччині і Словенії. У ба�
гатьох країнах угоди оренди після закінчення
автоматично поновлюються. Більше того, у
Бельгії, Франції та Нідерландах автоматичне про�
довження договорів оренди може бути відміне�
не власником лише за певних конкретних умов,
наприклад, якщо власник або його близькі родичі
бажають почати самостійно господарювати на
цій землі. В іншому випадку контракт оренди ав�
томатично подовжується з колишнім орендарем.

Орендарі мають переважне право купувати
землю, яку вони орендують, у Бельгії, Франції,
Італії, Португалії, Швеції, Угорщині, Латвії,
Литві, Румунії та Словенії.

Заходи, спрямовані на реалізацію інтересів
місцевих власників, що проживають і самостійно
господарюють на власній землі можуть включа�
ти певні обмежувальні вимоги (такі як громадян�
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ство), встановлення максимальної ціни для
купівлі землі, пріоритетне право на купівлю
землі для фермерів, що проживають по сусід�
ству, обмеження максимальної площі ділянки,
яку можна набути у власність чи користування.

Обмеження для іноземців, які бажають
придбати чи орендувати землю набули особли�
вого поширення в країнах ЄС, що приєдналися
до спільноти під час останніх хвиль розширен�
ня. Ці обмеження були запроваджені з часу
вступу до ЄС з метою захиститися від інозем�
них інвесторів, яких приваблюють низькі ціни на
землю за умов нерозвинених кредитних ринків.

В Австрії, Данії, Іспанії, Угорщині та Польщі
крім вимоги громадянства, існують також інші
обмеження для осіб, що бажають набути землі у
власність чи користування. В Австрії нові влас�
ники сільськогосподарських земель повинні про�
живати у безпосередній близькості до земельних
ділянок та мати відповідну освіту або досвід ро�
боти у сільському господарстві. Така ж вимога
щодо освіти чи досвіду існує у Польщі. В Угор�
щині існує законодавча вимога для нових влас�
ників щодо безпосередньої їхньої участі в обро�
бітку набутої землі. Більше того, у Франції, Італії,
Португалії, Угорщині, Латвії та Словенії ферме�
ри, що проживають по сусідству, мають переваж�
не право купівлі ділянки, якщо землі сільсько�
господарського призначення продаються.

В Австрії, Франції та Польщі уряд може
втручатися в ситуацію на ринку, якщо ціни на
сільськогосподарську землю встановлюються
на надто високому рівні (зокрема для того, щоб
їх могли купити місцеві фермери).

Існує обмеженя на площу землі, яку можна
набути у власність чи користування у Франції,
Угорщині, Литві. У Франції контролююче галу�
зеве агенство SAFER може відмінити угоду, якщо
площа земель, що були предметом трансакції,
була надто великою. В Угорщині фізична особа�
фермер може володіти та обробляти до 300 га
сільськогосподарських угідь, у той час як юри�
дична особа (корпоративна структура) не може
володіти сільськогосподарськими землями і
може лише обробляти (на умовах оренди) до 2500
га угідь. У Литві встановлене максимальне обме�
ження площі земель, що може перебувати у влас�
ності фізичної або юридичної особи — до 500 га.

Заходи, спрямовані на захист інтересів зем�
левласників�орендодавців включають законо�
давче встановлення мінімальної орендої плати
і обмеження максимального терміну оренди.
Австрія, Чехія і Франція регулюють мінімаль�
ний рівень орендної плати. Обмеження макси�
мального терміну оренди діє у Фінляндії, Шве�
ції, Угорщині, Польщі.

Регулювання для запобігання земельній
фрагментації включає встановлення мінімальної
площі земельної ділянки і переважне право її
купівлі співвласниками. Законодавчо встановле�
на мінімальна площа земельної ділянки у таких
країнах: Німеччині, Болгарії, Естонії, Литві і
Словаччині. Переважне право співвласника на
купівлю ділянки діє в Італії, Португалії, Чехії,
Угорщині, Литві, Польщі, Словаччині і Словенії.

Найважливіші напрями врегулювання рин�
кового обороту сільськогосподарських земель
в Україні

Підтримка великих підприємств чи фер�
мерських господарств сімейного типу?

Ключовим питанням, на яке слід дати відпо�
відь при стратегічному плануванні розвитку
земельних відносин в аграрній сфері, є визна�
чення державних пріоритетів щодо підтримки
різних організаційних форм господарювання та
землекористування. Великі корпоративні
підприємства, що функціонують на базі орен�
дованих земель, чи сімейні ферми є важливіші
з точки зору формування сталої системи аграр�
ного землекористування, реалізації ним еконо�
мічних та соціальних функцій?

До відміни мораторію на купівлю/продаж,
ринок сільськогосподарських земель в Україні
представлений виключно ринком земельної орен�
ди. Проте і після скасування заборони орендні
відносини не втратять свого значення. У країнах
ЄС значна частка ринкових трансакцій із землею
здійснюється саме через механізм оренди.

ЄС профінансував розробку в Україні Про�
екту єдиної комплексної стратегії розвитку
сільського господарства та сільських територій
на 2015—2020 роки. В частині, що стосується
земельної реформи, цей документ розглядає
удосконалення оренди як ключовий інструмент
для створення відкритого і прозорого ринку
сільськогосподарських земель. В якому ж на�
прямі нам необхідно вдосконалювати земель�
но�орендні відносини?

На ринку оренди землі в країнах ЄС про�
слідковуються два основні вектори регулюван�
ня, які поєднуються в різних пропорціях: пер�
ший — це обмеження та регламентації, спря�
мовані на захист прав орендарів, другий — на
захист прав власників. Захист прав орендарів є
пріоритетним для таких країн, як Нідерланди,
Бельгія, на захист прав орендодавців найбіль�
ше орієнтовані Угорщина і Польща.

У країнах ЄС, що приєдналися до спільноти
під час останніх хвиль, переважно реалізується
принцип пріоритетності прав та інтересів місце�
вих землевласників, дрібних фермерів, що про�
живають за місцем сільськогосподарської діяль�
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ності. Проте і в країнах, де для формування існу�
ючих сучасних практик на ринку землі не були
визначальними процеси євроінтеграції і в яких
домінує підтримка орендарів, такий вектор аг�
рарної політики також означає, в першу чергу,
підтримку сімейних фермерських господарств,
оскільки саме вони і є основними орендарями
земель сільськогосподарського призначення.

В Україні ж орендарями сільськогосподарсь�
ких угідь є переважно господарства корпоратив�
ного сектора, багато з яких інтегровані у великі
агрохолдинги. Вітчизняні орендарі в минулі роки
часто нав'язували селянам умови орендних угод,
на які власники змушені погоджуватися за
відсутності альтернативи. Ці вітчизняні реалії
роблять недоцільним запровадження в Україні
нових механізмів сильної підтримки орендарів
за аналогією з практиками деяких європейських
країн з розвиненим конкурентним і диверсифі�
кованим сільським господарством. Встановлен�
ня мінімального терміну оренди — приклад орі�
єнтованої на захист прав орендарів норми, прий�
няття якої активно лобіюється в Україні та може
додатково посилити дисбаланс у реалізації інте�
ресів сторін земельно�орендних відносин не на
користь вітчизняних дрібних землевласників.

Реалізація експортного потенціалу великих
агроформувань�орендарів вже зараз приносить
Україні суттєві бонуси, проте вона має свою
ціну для суспільства, не завжди явно вираже�
ну. Зростання добробуту сільського населен�
ня, яке володіє мільйонами гектарів сільсько�
господарських угідь, неможливо забезпечити
за рахунок орендної плати, яку селянам�зем�
левласникам платитимуть успішні агрохолдин�
ги. Проте цього можна досягти створенням
сприятливих умов для розвитку товарних
сімейних фермерських господарств на базі зе�
мельної власності сільських домогосподарств.

Україна має унікальну можливість збалан�
сувати та поєднати переваги корпоративного і
приватного землекористування для зміцнення
як експортного аграрного потенціалу, реалі�
зації інноваційних проектів в агросекторі, за�
безпечення продовольчої безпеки, так і для
вирішення соціальних проблем села, знижен�
ня рівня безробіття, зростання добробуту
сільського населення. Для цього необхідно ско�
ригувати вектор підтримки на користь дрібних
місцевих землевласників та товаровиробників.

Реалізація інтересів селян�землевласників у
взаємовідносинах з орендарями.

Багато проблем орендодавців (низький рівень
та невчасна виплата орендної плати, обмежені
можливості впливу на орендарів, погіршення ста�
ну угідь внаслідок нераціонального землекорис�

тування та інші) зумовлені відсутністю єдиної
консолідованої позиції землевласників та ме�
ханізмів спільної реалізації власних інтересів. З
огляду на це необхідно розвивати в Україні інсти�
тути посередництва, які представлятимуть інте�
реси землевласників на ринку оренди.

Інститути представництва інтересів орендо�
давців можуть формуватися на базі згуртуван�
ня і самоорганізації селян�власників земельних
ділянок з метою підвищення їх конкуренто�
здатності на ринку оренди земель сільськогос�
подарського призначення шляхом створення
громадських організацій зі статусом юридич�
них осіб, які би виконували функції коорди�
нації землевласників, юридичного супроводу
оренди, представництва інтересів членів орга�
нізації у відносинах з орендарями.

За аналогією з практикою деяких країн ЄС,
представництво інтересів орендодавців в Україні
може бути реалізоване також шляхом створен�
ня нових або закріплення вже за існуючими дер�
жавними структурами або органами місцевого
самоврядування права представляти певні деле�
говані їм власниками повноваження щодо розпо�
рядження землями сільськогосподарського при�
значення, зокрема пошуку орендарів та укладан�
ня угод оренди. Потреба у такому представництві
зумовлена тим, що вже зараз велика кількість
землевласників територіально проживають не за
місцем розташування їхніх земельних ділянок
або в інший спосіб не мають можливості брати
участь та представляти власні інтереси на ринку
оренди землі. Не зменшиться потреба у представ�
ництві інтересів землевласників на земельному
ринку і після зняття обмежень на купівлю�про�
даж. Схожі функції представлення інтересів зем�
левласників на ринку оренди виконують державні
структури в Іспанії. Таку практику активно вив�
чають та успішно впроваджують у себе деякі краї�
ни, що реалізують євроінтеграційну політику, на�
приклад, Туреччина.

Механізми перерозподілу земель для вирі�
шення суспільних пріоритетів.

У системі економічного земельного оборо�
ту у всіх країнах ЄС діють інструменти та ме�
ханізми перерозподілу земель для вирішення
суспільно важливих пріоритетів. В Україні такі
пріоритети можуть включати широкий спектр
завдань стратегічного планування та упоряд�
кування землекористування: від створення
просторової бази для розвитку малих сімейних
ферм у майбутньому, формування оптимальної
структури полів, землевласності (наприклад,
виділення державних, комунальних, приватних
земель в окремі масиви) і до зміни цільового
використання земель сільськогосподарського
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призначення для цілей розвитку інфраструкту�
ри чи відновлення природних територій.

Практика ЄС свідчить, що необхідність опти�
мізації структури аграрного землекористування
існує постійно, а не тільки на початкових етапах
формування системи економічного (ринкового та
господарського) землеобороту. Наприклад, у
Нідерландах проекти консолідації земель з пев�
ною періодичністю повторно розробляються та
реалізуються на тих самих територіях, якщо в
процесі економічного земельного обороту з'яви�
лись резерви покращення структури землекори�
стування чи землевласності. В Україні ця пробле�
ма є актуальною для земель всіх форм власності.
Як державні сільськогосподарські землі, так і
комунальні та приватні часто є надто фрагмен�
тованими, що утруднює їхнє подальше ефектив�
не господарське використання. Необхідність же
переведення сільськогосподарських угідь в інші
категорії в Україні зумовлена надмірною сіль�
ськогосподарською освоєністю багатьох ре�
гіонів, великою кількістю малопродуктивних
угідь та територій, де залучені в агровиробницт�
во екосистеми зазнають значного негативного
впливу, пов'язаного з господарською діяльністю.

В організаційному плані найскладніше ви�
рішити завдання перерозподілу угідь та зміни
їхнього цільового призначення для суспільних
цілей щодо розпайованих раніше земель, які за�
раз перебувають у приватній власності. Існують
різні механізми відчуження сільськогосподарсь�
ких угідь для суспільних потреб, у тому числі для
природоохоронних цілей. У практиці багатьох
країн найпоширенішим механізмом довгий час
було законодавчо закріплене за державою пра�
во експропріації приватних ділянок з відповід�
ними матеріальними відшкодуваннями власни�
кам та/або наданням еквівалентних угідь в іншо�
му місці. Проте поступово все більшого значен�
ня набувають механізми, які спонукають до доб�
ровільної участі власників у перерозподілі зе�
мель для реалізації суспільно важливих пріори�
тетів. Вони є більш трудомісткими і затратними
у часі, проте соціально ефективніші, враховують
ринкові інтереси власників і, в кінцевому рахун�
ку, вимагають менше фінансових затрат з боку
держави, оскільки мінімізують можливі компен�
саційні виплати. В Україні при запровадженні
механізмів перерозподілу земель для вирішен�
ня суспільно важливих завдань важливо знайти
розумний компроміс і співвідношення добро�
вільності та примусу.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Досвід країн ЄС, в яких існує ефективна з

точки зору забезпечення раціонального земле�

користування система законодавчих та адміні�
стративних обмежень для землевласників та
землекористувачів, переконливо свідчить: дер�
жавне регулювання земельного ринку, обме�
ження прав землевласників і землекористувачів
спрямовані на забезпечення стратегічно важ�
ливої мети — збереження сільського укладу
життя, його гуманітарної складової, як важли�
вої складової існування та розвитку суспіль�
ства загалом. Це означає необхідність посилен�
ня соціальної складової при врегулюванні зе�
мельних відносин в умовах розвитку ринку
землі в Україні. Теорія соціальної функції зе�
мельної власності повинна стати базисом по�
дальшого розвитку земельних відносин.

Для запровадження повноцінного ринку зе�
мель сільськогосподарського призначення в Ук�
раїні досі не створені необхідні умови, які б доз�
волили всебічне забезпечення реалізації суспіль�
них інтересів. Насамперед, це стосується необх�
ідності розробки відповідних механізмів, які би
дали можливість враховувати соціальні чинники
в аграрному землекористуванні та при здійсненні
ринкових трансакцій із землею. Значна кількість
таких вимог декларативно закріплена вітчизня�
ним законодавством, проте відсутні реальні ме�
ханізми, за допомогою яких вони могли би бути
реалізовані. Про це зокрема свідчать загрозливі
тенденції, що спостерігаються в земельно�орен�
дних відносинах, які вже нині є реально функці�
онуючим сегментом ринку землі в Україні (нех�
тування інтересами селян, інтенсивне землекори�
стування без врахування екологічних та техно�
логічних вимог, низька орендна плата тощо).

Перед запровадженням ринку землі в Ук�
раїні необхідно здійснити комплекс захисних
економічних та правових заходів, які б дозво�
лили нейтралізувати ряд негативних і вже існу�
ючих на ринку оренди землі тенденцій, які по�
силяться при відміні мораторію на купівлю�
продаж сільськогосподарських земель. Зокре�
ма йдеться про послаблення соціального захи�
сту землевласників�орендодавців та просто
сільських мешканців у процесі латифундизації
аграрного землекористування.

Легалізації в Україні купівлі�продажу зе�
мель сільськогосподарського призначення, по�
винне передувати теоретичне і законодавче
опрацювання такого питання, як посилення
ролі держави, місцевих громад в якості важли�
вих суб'єктів ринку землі. Крім законодавчого
та нормативного врегулювання, це означає
створення на місцях (можливо, на районному
рівні) структур, які можуть виступати посеред�
никами при ринковому перерозподілі земель�
них ресурсів для формування оптимальної
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структури аграрного землекористування як з
точки зору врахування інтересів місцевого
сільського населення (трудових, поселенських
тощо), так і забезпечення ефективності сіль�
ськогосподарського виробництва. При цьому
особлива увага повинна приділятися недопу�
щенню неконтрольованої латифундизації
сільського господарства та створення умов для
формування організаційної структури сіль�
ського господарства при якій власники та пра�
цівники проживають у сільській місцевості біля
земельно�майнових комплексів своїх госпо�
дарств.

Для ефективної реалізації в Україні пере�
ваг корпоративного і приватного землекорис�
тування, зміцнення як експортного аграрного
потенціалу, реалізації інноваційних проектів в
агросекторі, забезпечення продовольчої безпе�
ки, так і для вирішення соціальних проблем
села, зниження рівня безробіття, зростання
добробуту сільського населення необхідно
скоригувати вектор регулювання земельних
відносин на користь дрібних місцевих земле�
власників та товаровиробників.

Багато сучасних проблем вітчизняних дріб�
них землевласників (низький рівень та невчас�
на виплата орендної плати, обмежені можли�
вості впливу на орендарів, погіршення стану
угідь внаслідок нераціонального землекорис�
тування та інші) зумовлені відсутністю єдиної
консолідованої позиції орендодавців та ме�
ханізмів спільної реалізації власних інтересів.
З огляду на це необхідно розвивати в Україні
інститути посередництва, які представляти�
муть інтереси землевласників на ринку оренди,
а після відміни мораторію — і на ринку купівлі/
продажу сільськогосподарських земель. Такі
інститути представництва інтересів землевлас�
ників можуть формуватися на базі згуртуван�
ня і самоорганізації селян шляхом створення
громадських організацій зі статусом юридич�
них осіб або шляхом створення нових чи за�
кріплення за вже існуючими державними
структурами, органами місцевого самовряду�
вання права представляти певні делеговані їм
власниками повноваження щодо розпоряджен�
ня землями сільськогосподарського призна�
чення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність даної теми полягає в управ�

лінні готівковими коштами, яке безпосередньо
впливає на розвиток банку і формування кінце�
вих результатів його фінансової діяльності зав�
дяки коректному відображенню бухгалтерсь�
кого обліку операцій з готівковими коштами.
Тому грошові активи відіграють важливу роль
у господарській діяльності людини та потребу�
ють посиленої уваги до себе з боку керівних
органів банку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню теоретичних проблем бухгал�
терського обліку готівкових [операцій, діяль�
ності комерційних банків та їхньої ролі в еко�
номічній системі присвячено праці багатьох
вітчизняних і зарубіжних економістів. Автора�
ми цих досліджень є вітчизняні вчені: О.В. Ва�
сюренко, А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька,

УДК 657.6
О. П. Зоря,
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Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
Д. І. Мульченко,
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ОПЕРАЦІЙ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ
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Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya
D. Mulchenko,
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF CASH TRANSACTIONS

Готівкові кошти — це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості,
обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є наба0
гато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як по0
вному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може
стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці. Управління готівкови0
ми коштами грунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів
грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності банку
фінансовими ресурсами.

Cash is a multifunctional economic form, with the help of which the accounting value, exchange, payments,
accumulation value. Money is one of the most important sections of economic science. They are much more than a simple
tool that promotes economic development. Well the current monetary system contributes to both full capacity utilization
and full employment. Conversely, a poorly functioning monetary system may be the main reason of sharp fluctuations in
production levels, employment and prices in the economy. Cash management is based on accounting data through the
organization and control over cash flows as well as stocks of monetary assets from the point of view of efficiency of
payments and ensure optimal operational activity of the Bank's financial resources.

Ключові слова: готівкові кошти, гроші, активи банку, каса, комерційний банк, облік, опе6
раційна діяльність.

Key words: cash, money, assets, cash, commercial Bank, accounting, operations.

Г.Г. Кірейцев, А.М. Мороз, М.І. Савлук, В.В. Соп�
ко, М.Д. Алексеєнко, О.В. Крухмаль, О.Г. Ко�
ренєва, Р.І. Тиркало, В.М. Федосов, М.Г. Чума�
ченко, В.Г. Швець, В.З. Бурчевський та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження організації

бухгалтерського обліку операцій з готівкови�
ми коштами банківської установи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливим напрямом діяльності банків є ка�
сові операції. Вони полягають у прийманні го�
тівки від клієнтів, зарахуванні її на рахунки,
збереженні прийнятих коштів та видачі готів�
ки на вимогу клієнтів. Особливо важливим і
відповідальним для банків є своєчасне і повне
задоволення вимог клієнтів на видачу готівки.
Від цього залежить довіра клієнтів до банку, їх
можливість вільно розпоряджатися своїми
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коштами, нормально виконувати свої зобов'я�
зання по заробітній платі та інших платежах,
що здійснюються готівкою.

Касові операції мають важливе значення
для самих банків, для їхніх клієнтів і для бан�
ківської системи в цілому. Приймаючи готівку
від клієнтів — юридичних та фізичних осіб, бан�
ки збільшують свої резерви, за рахунок чого
розширюють активні операції та забезпечують
зростання доходів. Видаючи готівку клієнтам,
банки стягують комісійну плату, яка поповнює
їхні доходи. В операціях з готівкою банки мо�
жуть надавати своїм клієнтам чимало додатко�
вих послуг (з інкасації, самообслуговування
тощо), які також дають додаткові доходи.

Відповідальність за організацію та функ�
ціонування операційних кас покладається на
керівників відповідних структурних підроз�
ділів. Відповідальність та вимоги до касових
працівників визначаються їх посадовими
інструкціями. Відповідальність посадових осіб
за схоронність цінностей регламентується
внутрішньобанківським нормативним докумен�
том про схоронність цінностей та готівки у схо�
вищах Банку. Керівники і завідуючі касами Бан�
ку зобов'язані забезпечити суворе дотриман�
ня правил здійснення касових операцій, здійс�
нення контролю за своєчасним оприбуткуван�
ням грошей, які надійшли до кас Банку. Касові
операції здійснюються на підставі належним
чином оформлених касових документів. Для
проведення операцій з цінностями, які обліко�
вуються на позабалансових рахунках, викори�
стовуються прибуткові та видаткові позабалан�
сові ордери. У разі здійснення касових операцій
протягом операційного часу відповідальний
працівник Банку на касових документах про�
ставляє дату здійснення касової операції, а в
післяопераційний час — поточну дату і час
приймання документів та штамп "Вечірня" або
"Післяопераційний час". Виконані протягом
операційного часу касові операції відобража�
ються в бухгалтерському обліку в цей самий
операційний день, а в післяопераційний час —
не пізніше наступного операційного дня.

Готівка та інші цінності, що зберігаються в
грошових сховищах, обліковуються в Книзі об�
ліку готівки операційної каси й інших ціннос�
тей, а якщо операції по придбанню і продажу
іноземної валюти значні, залишки готівки іно�
земної валюти і валютних платіжних доку�
ментів обліковуються в окремій Книзі обліку
готівки операційної каси й інших цінностей
(іноземної валюти та платіжних документів в
іноземній валюті). В такому випадку в Книгу
обліку готівки операційної каси й інших цінно�

стей залишки готівки іноземної валюти і валют�
них платіжних документів не записуються.

Книги обліку готівки операційної каси й
інших цінностей, обліку готівки операційної
каси й інших цінностей — іноземної валюти та
платіжних документів в іноземній валюті, ве�
дуться завідуючим касою у розрізі валют за
наступними рахунками: 1001 (1002) — готівко�
ва національна та іноземна валюта, у тому числі
інвестиційні та пам'ятні монети, що мають грив�
невий номінал та виконують функцію засобу
платежу; 1011 (1012) — дорожні чеки; 1101
(1102) — банківські метали; 9810 — нерозібрані
посилки з цінностями; 9819 — сертифікати до
пам'ятних монет, дублікати ключів від сховищ
інших банків разом з копіями опису і супровід�
ного листа, зразки банкнот, сертифікати до
зливків банківських металів, векселі за номі�
нальною вартістю, оригінали кредитних дого�
ворів, договорів про надання гарантії, поруки,
застави, іпотеки, страхування, додаткових угод
до цих зазначених договорів, чеки, повернуті
емітентом,тощо; 9820 — бланки простих та пе�
реказних векселів; 9821 — бланки чекових гро�
шових та розрахункових книжок, бланки форм
377, 377�А, бланки платіжних карток, трудові
книжки та вкладиші до них; 9830 — готівкова
валюта, прийнята на інкасо за кожним видом
валюти окремо, готівкова валюта Єврозони,
вилучена з обігу, прийняті на інкасо дорожні
чеки, іменні чеки, сумнівні банкноти (монети),
куплені дорожні чеки, іменні чеки.

Записи в Книгах проводяться за кожним
видом цінностей із зазначенням кількості цін�
ностей і документів або ваги цінностей, загаль�
ної суми залишку з даного виду цінностей або
документів. Правильність залишків за цими
рахунками у Книзі обліку готівки операційної
каси та інших цінностей щоденно підтверд�
жується підписами службових осіб, відпові�
дальних за схоронність цінностей. Виправлен�
ня сум залишків повинні завірятись підписами
тих же службових осіб.

Приймання платежів готівкою здійснюєть�
ся за касовими документами — Заявами на пе�
реказ готівки, оформленими за допомогою тех�
нічних засобів, або рахунками на сплату пла�
тежів (квартплата та комунальні послуги, те�
лефонний зв'язок, кабельне телебачення, елек�
троенергія, газ тощо), роздрукованими одер�
жувачем платежів.

Вказані платежі можна поділити на дві гру�
пи: приймання платежів за наявності укладених
договорів між Банком та одержувачем. За
прийом та перерахування платежів комісія стя�
гується відповідно до умов укладених договорів
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отримувача платежу та/або з платника; прий�
мання платежів без укладання договорів між
Банком і одержувачем. Комісія за прийом та
перерахування платежів стягується з платника.

Умовами договорів на приймання та подаль�
ше перерахування платежів повинно бути чітко
обумовлені вид платежу, форма і зміст доку�
ментів, на підставі яких приймаються платежі,
терміни зарахування безготівкових коштів
одержувачу, умови і терміни передачі інфор�
мації в електронному вигляді про суми прий�
нятих платежів, наявності та строки передачі
документів (реєстрів платежів, квитанцій і т.д.),
розмір комісійної винагороди Банку та поря�
док її сплати, обов'язки та відповідальність
сторін, розмір штрафних санкцій за невиконан�
ня обов'язків, умови розірвання договорів.

Відображення всіх прийнятих за день пла�
тежів за рахунками, оформленими одержува�
чами платежів, здійснюється за прибутково�
видатковими касовими ордерами на загальну
суму прийнятих платежів, до яких додається
реєстр прийнятих платежів, який є докумен�
том, що підтверджує виконання зазначених
касових операцій. Перекази, які не можуть
бути зараховані відповідним отримувачам, по�
вертаються для Банку на окремий аналітичний
рахунок 2902 для виплати платнику.

У разі здійснення прийому платежів через
локальний програмний комплекс банківської
установи у касові документи дня по кожному
виконавцю формуються прибутково�видаткові
касові ордери разом з реєстрами прийнятих пла�
тежів. Порядок обслуговування населення за
прийнятими платежами через локальний про�
грамний комплекс банківської установи вста�
новлюється внутрішніми документами Банку.

Здійснення грошових переказів за допомо�
гою системи "Вестерн — Юніон", інших
внутрішніх та агентських зовнішніх платіжних
систем відбувається у програмних комплексах,
що фіксують проведення операцій у відповід�
них протоколах або реєстрах у формі, яка не
допускає зміни його змісту і є документом, що
підтверджує виконання зазначених операцій з
обов'язковим відображенням у ОДБ. За реєст�
рами виконаних операцій, отриманих від
внутрішніх та зовнішніх платіжних систем,
структурні підрозділи Банку здійснюють кон�
троль сум та типів операцій (відправлення, вип�
лата переказів) та звірку даних реєстрів з да�
ними бухгалтерського обліку. Прийняття та
виплата Банком переказів оформлюється касо�
вими документами та відображається за рахун�
ком 2809 "Інша дебіторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку" і 2909 "Інша кре�

диторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку".

Переміщення та передавання цінностей між
касовими працівниками Банку протягом опера�
ційного дня проводиться під розписку в Кни�
гах обліку прийнятих і виданих грошей (цінно�
стей). Залишок готівки за день, сформований у
встановленому порядку, касир здає завідуючо�
му касою під розписку в Книзі обліку прийня�
тих і виданих грошей (цінностей).

Видача готівки під звіт для роботи в післяо�
пераційний час та повернення готівки з під звіту
оформлюється відповідними прибутково�ви�
датковими касовими ордерами. Видана під звіт
готівка, відображається за окремими аналітич�
ними рахунками для обліку готівки у післяопе�
раційний час:

— рахунок 1001_2 "Готівка, що видана під
звіт касирам Головного банку (філії) для робо�
ти у післяопераційний час";

— рахунок 1002_2 "Готівка, що видана під
звіт касирам відділення банку для роботи у
післяопераційний час".

Залишок коштів по балансу за цими аналі�
тичними рахунками на кінець операційного дня
відповідає обсягу готівки, виданому під звіт
касирам для роботи у післяопераційний час.

Облік виконаних в післяопераційний час опе�
рацій здійснюється за окремими аналітичними
рахунками балансового рахунку 1001/1002.

У разі відсутності технічної можливості про�
грамного забезпечення та мінімального складу
касових працівників видача грошових коштів під
звіт касиру може оформлятися з відображенням
в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей
(цінностей). У цьому разі відповідні операції по
переміщенню готівки в межах однієї операцій�
ної каси за бухгалтерським обліком та статис�
тичною звітністю не відображаються.

Видана під звіт відповідальним працівникам
готівка (пенсії, грошова допомога, за грошовим
чеком) для доставки її клієнтам на підставі ук�
ладеннях договорів оформлюється відповідним
прибутково�видатковим касовим ордером.

Видача готівки під звіт працівникам Банку
для здійснення розрахунків, пов'язаних із гос�
подарськими потребами Банку, у тому числі на
відрядження, проводиться безпосередньо з кас
за видатковими касовими ордерами або через
банкомати із застосуванням корпоративних та
особистих платіжних карток.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Банк, здійснюючи своєчасне касове обслу�
говування клієнтів, забезпечуює збереження
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своїх грошових коштів, а також сприяє дотри�
манню емісійно�касової дисципліни, здійснює
аналіз і прогнозування касових оборотів, орга�
нізовує і виконує оперативні функції з реалі�
зації єдиної грошово�фінансової політики.
Значна маса готівкових коштів проходить че�
рез касу. Розрахунки між суб'єктами господа�
рювання, у яких гроші є засобом платежу,
здійснюються готівкою і нерозривно пов'язані
з доходами та витратами населення. Між бан�
ківськими операціями, які дають дохід, і витра�
тами на їх проведення, виконується певне
співвідношення, що забезпечує тривале функ�
ціонування банку, тому бухгалтерський облік
у банку має бути раціонально організованим і
спрямованим на те, щоб підтримувати і підви�
щувати конкурентоспроможність банку.
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ВВЕДЕНИЕ
В современный период обеспечение конкурен�

тоспособности национальной экономики было
признано как наиболее важный критерий ее раз�
вития. По фактору конкурентоспособности было
проведено достаточно много научных исследова�
ний. Обеспечение этого показателя крайне важ�
но. Его оценка производится не на словах, а в кон�
тексте реального рынка. Однако, хотя для обес�
печения этого показателя были разработаны не�
обходимые подсистемы и рабочий механизм осу�
ществления, оценку этому процессу даст сам ры�
нок. С этой точки зрения, нужно однозначно при�
нять, что вне зависимости от сферы экономики,
обеспечение показателя конкурентоспособности
непосредственно зависит от природы рынка, его
конъюнктуры и "изменяющихся" принципов.

1. Обеспечение фактора конкурентоспособно�
сти в аграрной сфере

Развитие аграрного сектора и соответствие
его современным требованиям непосредственно
зависит от его динамичного роста относительно
этого критерия. То есть, критерий конкуренто�
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способности был принят во всех сферах и его
обеспечение занимает одно из первых мест в ряду
приоритетов. Для аграрной сферы конкурентос�
пособность должна быть оценена и принята по
различным аспектам. Прежде всего, следует от�
метить, что конкурентоспособность отрасли оз�
начает, что ее подсистемы и подотрасли должны
отвечать этому критерию. Таким образом, необ�
ходимый для аграрной сферы критерий конку�
рентоспособности должен быть обеспечен в сле�
дующем порядке:

— конкурентоспособность произведенной
продукции и выражение ею конкурентоспособно�
сти на различных рынках;

— высший уровень управления производством,
персоналом и качеством в процессе производства
конкурентоспособной продукции, гибкость агро�
маркетинга;

— конкурентоспособность предприятия как
хозяйствующего субъекта по сравнению с други�
ми конкурирующими предприятиями, устойчи�
вость и привлекательность предложений по ры�
ночному сегменту;
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— формирование престижа и перформанса
(имиджа) предприятия и организации;

— подтверждение финансовой устойчивости
предприятия, устойчивый характер этой стабиль�
ности в период кризисов и рецессий;

— производимая предприятиями продукция
должна быть экологически чистая и отвечать не�
обходимым требованиям с точки зрения здраво�
охранения;

— на всех перечисленных этапах государство
должно поддерживать деятельность предприятия
на самом высоком уровне;

— на примере одного предприятия, все другие
предприятия должны пройти эти этапы;

— в результате сама отрасль должна стать кон�
курентоспособной.

Вышеперечисленные этапные критерии в ос�
новном объединяют в себе три звена. Это — кон�
курентоспособность продукции, предприятия и
отрасли. Обеспечение этой последовательности и
их взаимодополняемость очень важны.

Необходимо отметить, что обеспечение фак�
тора конкурентоспособности в аграрной сфере
напрямую зависит от качества производимой про�
дукции. Необходимо учитывать, что деятельность
сети оптовой и розничной продажи обеспечивает
Государственная Служба Фитосанитарного Кон�
троля, осуществляющая контроль за качеством
основной продукции аграрной сферы. В аграрной
сфере контроль за качеством как продукции рас�
тениеводства, так и продукции животноводства,
необходимо осуществлять не только посредством
вновь созданных структур, но и при помощи об�
щественных отношений. Анализ показал, что под�
держка государства по реформированию аграрной
сферы в экономике страны была неоднозначно
воспринята многими экономистами. Так, в усло�
виях, когда актуальным является поставленное
условие устранения государственной поддержки
и субсидий вопросах вступления в ВТО, для раз�
вития аграрной сферы этот вопрос превратится в
серьезную проблему [1]. Поэтому особенно в на�
правлении решения вопроса конкурентоспособно�
сти, необходимо выбрать "продуманную линию" в
развитии аграрной сферы. Согласно выводам, сде�
ланным на основе анализа экономических показа�
телей аграрной сферы, можно сказать, что конку�
рентоспособность отрасли объединяет в себе два
подхода:

— Эндогенная система развития аграрной сфе�
ры.

— Экзогенная система аграрной сферы.
Основная особенность первой представленной

системы состоит в том, что необходимо изучить
внутренние местные потребности, выявить уро�
вень доходов по удовлетворению этих потребнос�
тей и в соответствии с этим, организовать произ�
водство товаров, удовлетворяющих эти потребно�
сти. Другими словами, основная задача аграрного
сектора состоит в реализации полноценного удов�
летворения потребности в сельскохозяйственной

продукции в соответствии со своим потенциалом.
Это может быть первой ступенью на пути дости�
жения конкурентоспособности отрасли, так как
вопросы конкурентоспособности зависят не толь�
ко от качества продукции и внутрипроизводствен�
ных факторов. Они также непосредственно зави�
сят и от уровня доходов населения.

В связи с этим, местное производство должно
проявить себя в конкурентной рыночной среде,
чтобы прояснить вопрос соответствия критерию
конкурентоспособности.

Вторая система требует определенного уточ�
нения. Во�первых, необходимо выяснить степень
местного спроса на продукцию, произведенную
для экспорта. Во�вторых, необходимо выявить
уровень специализации по конкретным видам про�
дукции на мировом рынке. Необходимо отметить,
что мы придерживается такого мнения, что в аг�
рарном секторе для мировых рынков и местных
внутренних рынков нужно осуществлять различ�
ную политику.

2. Возможности и условия развития конкурен�
тоспособности аграрной сферы

Развитие аграрной сферы и недостаточная сте�
пень конкурентоспособности производимой про�
дукции говорит о том, что в вопросах вступления
в ВТО торопиться нельзя. Потому что попасть в
положение полной зависимости от импорта и на
этом фоне развивать аграрный сектор будет очень
сложно с точки зрения потенциала. Поэтому не�
обходимо достигнуть определенного уровня раз�
вития аграрной сферы. Особенно необходимо от�
метить, что меры, осуществляемые в связи с раз�
витием аграрного сектора, происходят на фоне
трех основных процессов, что в определенном
смысле замедляет их эффективность. К ним отно�
сятся:

— Процесс либерализации. Он составляет ге�
незис всех осуществляемых экономических мер и
в определенном смысле подчиняется ему.

— Процесс государственного вмешательства.
Хотя этот процесс является противоположным
либерализации, он возможен, и не является чьей
либо прихотью, а исходит из реальной экономи�
ческой ситуации. Кроме того, осуществление этих
двух процессов требует определения оптимально�
го механизма взаимодействия частного и государ�
ственного секторов. Этот вопрос также стал до�
полнительным грузом для экономики.

— Процесс глобализации. Его необходимо
оценивать как сильнейший процесс, способный
объединить в себе оба предыдущих процесса и дать
им верное направление. Положительные и отри�
цательные стороны глобализации оказывают се�
рьезное воздействие на оба процесса.

На фоне вышеотмеченных трех процессов, в
аграрном секторе невозможно достичь эффектив�
ных результатов за короткий период. Поэтому, с
точки зрения структуры и реализации, развитие
аграрной сферы должно быть основано на приня�
тии и исполнении ряда программ, которые дали
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положительные результаты во многих странах. К
ним относятся:

— Программа "Реализации национальных про�
дуктов". В целом, с учетом производственного по�
тенциала национальной экономики, эта програм�
ма выражает двойственный подход государства к
данной проблеме. Здесь наряду с реальной поддер�
жкой государства имеет место и информационная
поддержка частного сектора.

— "Программа поддержки брендовых товаров
в аграрном секторе". Как уже было отмечено, наши
отечественные брендовые товары не участвуют на
мировом рынке. Поэтому, второй этап подхода к
развитию аграрного сектора включает в себя так�
же и программы содействия.

— "Программа регулирования рынка сельско�
хозяйственной продукции". Принятие этой про�
граммы, в первую очередь, дать возможность мес�
тным производителям участвовать также и в роли
продавцов своих товаров. Потому что, максималь�
ная осведомленность производителя о рыночных
связях позволит ему верно спланировать и спрог�
нозировать производство продукции. Кроме того,
большая численность производителей�продавцов
на рынке будет способствовать развитию конку�
рентной среды, что в свою очередь поможет фор�
мированию конкурентоспособных товаров.

Особенно необходимо подчеркнуть, что основ�
ным условием для определения уровня конкурен�
тоспособности аграрной сферы, является прове�
дение ежегодного мониторинга. Осуществляемый
на постоянной основе мониторинг должен быть
проведен один раз в год, охватывать всю сельско�
хозяйственную продукцию и способствовать при�
нятию правильных решений на перспективу.

На основе проведенных исследований можно
выделить ряд положений, усиливающих или ослаб�
ляющих возможности конкурентоспособности
аграрной сферы. К ним относятся:

Сильные стороны:
Природно�климатический и природно�эконо�

мический потенциал страны.
Открытость аграрной сферы внедрению инно�

ваций и потребность в них.
Большой потенциальный объем рынка сельс�

кохозяйственной продукции. Большой удельный
вес этих товаров в объеме спроса.

Большая часть населения занята в аграрной
сфере, которая достаточно обеспечена с точки
зрения трудовых ресурсов.

Слабые стороны:
— Либерализация рынка энергетических ре�

сурсов (на мировом рынке иногда происходят не�
которые неэкономические процессы, несвойствен�
ные либерализации).

— Цены на материально�техническое обору�
дование имеют тенденцию к росту. В частности,
для нашей республики, продолжительность жиз�
ни технологий очень длинная.

По сравнению с другими отраслями, техничес�
кий и технологический уровень производства аг�

рарной сферы несколько отстает. Сельское хозяй�
ство в основном выступает как сырьевая база, по�
этому она значительно отстает от других сфер в
распределении доходов. Например, доходность
предприятий обрабатывающей промышленности,
намного лучше оснащенных техническим и техно�
логическим оборудованием, в десятки раз больше,
чем в сельском хозяйстве, поэтому этот фактор по�
зволяет им диктовать условия производителям, за�
нятым в аграрной сфере.

— Инфраструктура рынка сельскохозяйствен�
ной продукции развита недостаточно.

— Несовершенство земельных отношений в
аграрной сфере, задержка экономической реали�
зации земли, низкая цена земли в этой сфере.

— Несоответствие экологическим требовани�
ям поведения сферы, занимающейся производ�
ством продукции аграрной промышленности, заг�
рязнение земель, непригодность земель из�за сла�
бой реализации вложенных средств. Необходимо
отметить, что на следующих этапах, для привле�
чения в оборот непригодных земель требуется еще
больше средств, что создает серьезные препят�
ствия для достижения общей экономической рен�
табельности, экономической эффективности.

— Недостаток финансовых средств для науч�
но�исследовательских разработок [2, с. 48—49].

3. Условия повышения уровня конкурентоспо�
собности предприятий аграрной сферы и их ин�
теграции в международные организации

Как было отмечено, развитие и достижение
конкурентоспособности аграрной сферы непос�
редственно зависит от уровня ряда показателей.

Необходимо отметить, что наряду с этими по�
казателями, существует ряд других показателей и
норм, следующих (вытекающих) из принципов
ВТО, которые необходимо применять в аграрном
секторе [3]. Ранее было отмечено, что членство в
ВТО обусловлено рядом положительных и отри�
цательных моментов. Однако вступление страны
в эту организацию в значительной степени затруд�
няется из�за того, что аграрная сфера не отвечает
требованиям конкурентоспособности. Поэтому
мы считаем, что для повышения уровня конкурен�
тоспособности предприятий аграрной сферы и
более быстрой интеграции в международные орга�
низации, следующие задачи должны найти свое
решение:

— ускоренная реконструкция (перестройка и
организация) неконкурентоспособного производ�
ства;

— стимулирование межрайонной (межрегио�
нальной) экономической миграции, способствую�
щей организации и расширению производства в
аграрной сфере;

— устранение административных ограниче�
ний;

— устранение "загруженности" по экспортно�
му бизнесу;

— формирование эффективной инновацион�
ной политики в аграрной сфере.
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Особенно необходимо отметить, что актуаль�
ность проблемы продовольственной безопаснос�
ти, стоящей перед экономикой страны, привела к
определенным трудностям в устойчивом развитии
экономики.

В связи с исследуемой проблемой, можно ска�
зать, что на фоне дополнительной нагрузки про�
довольственной безопасности в аграрной сфере,
решение проблемы конкурентоспособности тре�
бует выполнения следующих задач:

— обеспечение экономической и финансовой
устойчивости для обеспечения воспроизводства в
отрасли;

— эффективное использование всех видов ре�
сурсов отрасли;

— защита экологического равновесия, осуще�
ствление серьезного контроля над производством
"чистой пищи" и "чистого продукта";

— ускорение и усиление кооперативных свя�
зей;

— обеспечение лизинговых операций в отрас�
ли на льготных условиях, и т.д.

Конкурентоспособность аграрной сферы объе�
диняет в себе систему комплексных мероприятий.
Несомненно, что основным пунктом в этой системе
мер является эффективность лизинговых операций.

Мы считаем, безусловно, положительным факт
создания в нашей стране Акционерного Общества
"Агролизинг". Удачная маркетинговая стратегия
и развитие лизинговой деятельности предприятий
агросферы являются факторами, повышающими
ее конкурентные преимущества. Для этого исполь�
зуются система показателей или моделей, опреде�
ляющих конкурентные преимущества предприя�
тий. Основываясь на международном опыте, мож�
но сказать, что внедрение на предприятиях и орга�
низациях аграрной отрасли экономики страны
широко распространенной модели McKinsey, оп�
ределяющей стратегию конкурентоспособности
предприятий аграрной сферы, может дать поло�
жительные результаты [4, с. 200]. Эта модель объе�
диняет в себе ряд критериев. Для эффективного
расчета критериев необходимо осуществить их
оценку в соответствии с показателями конкурен�
тоспособности предприятия и продукции.

Отметим, что в сфере промышленности суще�
ствует ряд перерабатывающих предприятий, ко�
торые получают намного больше прибыли, чем
предприятия и организации, относящиеся к аграр�
ной сфере. Также известно, что одним из главных
факторов, влияющих на качество и конкурентос�
пособность продукции сельского хозяйства, явля�
ется наличие перерабатывающих предприятий в
этой сфере, где технологическое оборудование
должно отвечать современным требованиям. На
сегодняшний день в сельском хозяйстве республи�
ки нет ни одного сетевого перерабатывающего
предприятия, кроме "Milk Pro" LTD, которое мог�
ло бы свободно выходить со своей продукцией на
мировые рынки. К тому же, необходимо отметить,
что на сегодняшний день существует 45 мясопере�

рабатывающих и более 130 мелких молокоперера�
батывающих предприятий, не способных отвечать
потребностям развития и современного потенци�
ала животноводства [5, с. 53].

ВЫВОДЫ
Поэтому мы считаем необходимым создание

новых перерабатывающих предприятий и разви�
тие кооперативной сети по производству продук�
тов сельского хозяйства. Этот процесс должен
быть осуществлен при непосредственной помощи
государства. Потому как, очевидно, что на сегод�
няшний день частный сектор не имеет перспектив�
ных планов по развитию аграрного сектора. По�
этому крайне важно обеспечить оборот производ�
ства — обслуживания — распределения — обме�
на — продаж в аграрной сфере, организовать со�
здание инфраструктуры, обеспечивающей этот
оборот. Особенно необходимо отметить, что меры,
осуществляемые государством в аграрной сфере,
должны быть адаптированы к современным усло�
виям и требованиям рынка.
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ВСТУП
Аграрна сфера економіки України пережи�

ває складний процес перебудови економічних
умов господарювання. Важливою проблемою в
агропромисловому комплексі є оновлення за�
собів виробництва на основі науково�технічно�
го прогресу, збільшення капіталовкладень у
розвиток матеріально�технічної бази аграрно�
го сектора. Дієвим інструментом здійснення
інвестицій і запровадження інновацій, є лізинг.
У сучасних умовах за низької платоспромож�
ності товаровиробників та в період економіч�
ної кризи, він значно полегшує доступ до но�
винок науки і техніки на умовах відтермінуван�
ня платежів, забезпечує оновлення основного
капіталу підприємств галузі, що в свою чергу,
сприяє виробництву конкурентоспроможної
аграрної продукції. Загалом лізингові відноси�
ни є порівняно новим явищем. Знаходяться
вони тільки на стадії становлення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженням лізингу займалися такі

відомі зарубіжні вчені: Р. Брейлі, Л.�Дж. Гітман,
Т. Кларк, Х.�Й. Шпіттлер та ін.. У дослідженні
проблем розвитку лізингу в аграрній сфері за�
слуговують на увагу праці таких учених, як
В.Г. Андрійчука, О.І. Баєва, М.П. Бондаренко,
В.А. Бугаєнко, С.В. Васильчак, В.І. Виноград�
чого, Ю.С. Гринчук, М.Я. Дем'яненка, П.А. Лай�
ко, О.В. Олійник, В.К. Терещенко, В.І. Топіхи,
Г.В. Черевка та інших. Зі зростанням ролі лізин�
гу підсилювалася увага до вивчення теоретич�
них питань цього явища. Проте деякі аспекти
теорії лізингу і досі залишаються недостатньо
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розробленими. Ні в світовий, ані у вітчизняній
літературі немає єдиного визначення терміну
"лізинг". Тлумачиться воно по�різному, інколи
навіть суперечливо, що спричинено низкою
причин. Відомо понад тридцять визначень по�
няття "лізинг", і всі вони різні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виходячи з викладеного, метою статті є до�

слідження економічної суті лізингу та визна�
чення основних його відмінностей від оренди,
а також обгрунтування значення лізингових
відносин у розвитку підприємств аграрної сфе�
ри України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні лізинг є порівняно новим інстру�
ментом інвестиційного забезпечення розвитку
підприємств. З часом його використання поча�
ло розширюватися, коли з'ясували роль лізингу
в розвитку економіки. За досить короткий час
лізинг став ефективним фінансовим інструмен�
том для забезпечення діяльності підприємств,
зокрема в аграрному секторі економіки [13].

Діапазон визначень терміну "лізинг" досить
широкий: від спрощеного — коли лізинг роз�
глядають як угоду, за якою одна сторона пере�
дає іншій стороні майно у лізинг за визначену
плату, до складнішого, яке об'єднує всі елемен�
ти кредитних, торгових, страхових, інвести�
ційних, та інших операцій [11; 13; 15; 16; 18].

З часом, в міру наукового та практичного
осмислення, поняття "лізинг" та його трактуван�
ня змінювалося. З початку свого становлення це
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явище тлумачилося як форма купівлі�продажу
засобів для виробництва. Безперечно, передача
майна для тимчасового користування є важли�
вим аспектом лізингу, але не основним, щоб бути
визначальним у тлумаченні лізингу. Він також
включає майнові і кредитні відносини, оскільки
лізингові операції переважно проходять із за�
лученням кредитних ресурсів.

Поширеним є визначення, яке грунтується
на ототожненні лізингу та оренди. Лізинг як
особливий вид оренди розглядається в роботах
відомого вченого В. Хойєра [17]. У вітчизняних
наукових джерелах найбільш вдале аналогічне
визначення лізингу викладене в Банківській ен�
циклопедії за редакцією Мороза А.М., де ця
категорія трактується як "здача в оренду на
тривалий термін предметів довгочасного кори�
стування" [7, с. 95].

Вчені Д. Василенко, Р. Капроні, Н. Рязано�
ва у своїх працях під лізингом розглядають до�
говір, який укладений між двома сторонами
щодо надання однією стороною (лізингодав�
цем) майна в користування іншій стороні
(лізингоодержувачу) за певну плату і на визна�
чений період [15, с. 32].

Аргументом, який доводить спірність поло�
ження щодо ототожнення лізингу та оренди є
те, що ці дві форми різні за своєю економічною
сутністю. Сутність оренди виявляється лише в
передачі права на користування вже наявним
потенціалом. А лізинг, у свою чергу, бере
участь в його розвитку та формуванні. Саме ця
специфічна риса лізингу визначає його як
інструмента кредитно�інвестиційних відносин.
Ось тому В.В. Іванишин відзначив, що "ототож�
нення лізингу й оренди може послужити відмо�
вою у державній підтримці, на яку можуть роз�
раховувати суб'єкти лізингових відносин" [13,
с. 24]. На рисунку 1 зображені відмінні риси між
лізингом та орендою.

В.Л. Осецький писав про лізинг як про
"організаційну форму підприємницької діяль�
ності, яка виражає відносини власності й інве�
стування, особливу систему господарювання"
[16, с. 85].

У своїх дослідженнях російський вчений
В.А. Горемикін розглядає лізинг як форму
підприємницької діяльності. Зокрема, як сис�
тему підприємницької діяльності, що включає
в себе, як мінімум, три види організаційно�еко�
номічних відносин: орендні, інвестиційні і тор�
гові, зміст кожних з яких окремо, цілком ви�
черпує сутність специфічних майново�фінансо�
вих лізингових операцій [10, с. 151].

О.І. Баєва трактує лізинг як економічну ка�
тегорію, з урахуванням особливостей кінцевої

стадії договору лізингу, що являє вид підприє�
мницької діяльності по інвестуванню тимчасо�
во�вільних залучених фінансових коштів для
придбання майна, яке за договором лізингу
передається юридичним або фізичним особам
за відповідну плату і по закінченню терміну
договору може бути викуплено або повернуто
лізингодавцю [8, с. 97].

Лізинг як соціально�економічну категорію,
що є системою суспільних відносин з приводу
власності, формування, розміщення (розподі�
лу, перерозподілу), використання й розвитку
системи функціонуючих і потенційних фінан�
сових, майнових, технічних органічно взаємо�
пов'язаних ресурсів в інтересах окремого інди�
відуума, господарської структури і суспільства
в цілому в своїх працях розглядає Ю.С. Грин�
чук [11, с. 35—40].

На думку Г.В. Черевка та Г.Б. Калитки "лі�
зинг — форма забезпечення вкладень, як про�
гресивний метод матеріально�технічного за�
безпечення, як активний інструмент маркетин�
гу, як одна із форм кредитних надходжень, як
альтернатива банківського кредиту" [18, с. 43].

Зі зміною та розвитком теоретичних засад
щодо лізингу змінювалося тлумачення цього
терміну і в нормативно�правових документах.
У Законі України "Про лізинг" дається наступ�
не визначення лізингу: "Лізинг — це підприєм�
ницька діяльність, яка спрямована на інвесту�
вання власних чи залучених фінансових коштів
і яка полягає в наданні лізингодавцем у виключ�
не користування на визначний строк лізингоо�
держувачу майна, що є власністю лізингодав�
ця або набувається ним у власність за доручен�
ням і погодженням з лізингоодержувачем у від�
повідного продавця майна, за умови сплати лі�
зингоодержувачем періодичних лізингових
платежів" [2].

Закон України "Про фінансовий лізинг",
який почав діяти після прийняття закону "Про
внесення змін до Закону України "Про лізинг",
ототожнює лізинг з фінансовим лізингом, а
саме: "лізинг — вид цивільно�правових відно�
син, що виникають із договору фінансового
лізингу. За договором фінансового лізингу
(далі — договір лізингу) лізингодавець зобов'�
язується набути у власність річ у продавця (по�
стачальника) відповідно до встановлених лізин�
гоодержувачем специфікацій та умов і переда�
ти її у користування лізингоодержувачу на
визначений строк не менше одного року за
встановлену плату (лізингові платежі)" [3].

Лізинг як господарська діяльність спрямо�
вана на інвестування власних чи залучених
фінансових коштів, яка полягає в наданні за
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договором лізингу однією сторо�
ною (лізингодавцем) у виключне
користування другій стороні
(лізингоодержувачу) на визначе�
ний строк майна, що належить
лізингодавцю або набувається
ним у власність (господарське
відання) за дорученням чи погод�
женням лізингоодержувача у
відповідного постачальника (про�
давця) майна, за умови сплати
лізингоодержувачем періодичних
лізингових платежів трактується
в Господарському Кодексі Украї�
ни [1].

А.В. Анташов вважає, що лі�
зинг — це одна з найпривабливі�
ших та найперспективніших форм
інвестування, яка спроможна
значно пожвавити процес онов�
лення матеріально�технічної бази
сільськогосподарських товарови�
робників та входження економі�
ки України в структуру світового
ринку" [5, с. 141—142].

Отже, лізинг можна розгляда�
ти як у вузькому, так і широкому
значенні. У вузькому значенні
лізинг — це тристороння угода
між прямими її суб'єктами (лізин�
годавцем, лізингоодержувачем і
постачальником), між якими ук�
ладається мінімум два контракти
(договір лізингу — між двома пер�
шими контрагентами, а також до�
говір купівлі�продажу — між дру�
гим і третім [15, с. 36—37].

Рисунок 2 відображає взаємо�
відносини між учасниками лізин�
гової угоди при вузькому тракту�
вання терміну "лізинг". Схема по�
дана у вигляді трикутника, де
кути займають учасники лізингової
операції, відносини між якими буду�
ються на основі двох контрактів (до�
говору лізингу і договору купівлі�
продажу).

І хоча вищенаведений рисунок
лізингових відносин є базовим, про�
те незавершеним. Договори, які ук�
ладаються між учасниками лізин�
гових відносин без участі банків, які
кредитують, страхових компаній, які
страхують ризики, що з'являються в
процесі лізингових угод, посеред�
ницьких компаній, які забезпечують

Лізингоодержувач 

Лізингодавець Виробник техніки 
Договір купівлі-продажу 

Договір лізингу Поставка техніки 

Рис. 2. Схема лізингових відносин при вузькому
трактування терміну "лізинг"

Джерело: побудовано та узагальнено автором на основі джерел [14].

Рис. 1. Основні відмінні риси між лізинговими
та орендними відносинами

Джерело: побудовано та узагальнено автором на основі джерел [4; 6; 9; 12].
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обслуговування учасників, прак�
тично не виконуються. Неможли�
во обійтись і без участі державних
та місцевих органів влади, які виз�
начають правила, за якими прово�
дяться лізингові операції.

Таким чином, лізинг можна
тлумачити і в більш широкому зна�
ченні: як відносини між учасника�
ми лізингового контракту (прями�
ми і непрямими). Тобто, крім пря�
мих учасників сюди входять банки,
брокери, страхові компанії, посе�
редники, а також всі інші структу�
ри, які беруть участь у виконанні
лізингових угод. При цьому, тут
держава займає важливе місце.
Вона встановлює відповідні норма�
тивно�правові правила здійснення
лізингових операцій, формує дер�
жавний лізинговий фонд, якщо
йдеться про державний лізинг.

Сутність лізингу у більш широ�
кому розумінні зображена на ри�
сунку 3 (рис. 3).

ВИСНОВКИ
Таким чином, ми схиляємося до думки, що

лізингові відносини є системою суспільних
відносин з приводу власності, формування,
розміщення майнових та технічних ресурсів в
інтересах окремого аграрного підприємства.

Розвиток лізингу в аграрній сфері еконо�
міки країни відбувається за умов низької інве�
стиційної активності. Однак, існують певні пе�
редумови для розв'язання цієї проблеми. Для
цього, коли отримувати банківські кредити
стає все складніше, особливо для малого
бізнесу, потрібно активно переходити до по�
шуку перспективніших видів фінансування аг�
рарних підприємств, одним з яких є лізинг та
розвиток лізингових відносин. Стан справ в
українській економіці показує, що забезпе�
чення аграрних підприємств основними фон�
дами на основі лізингу сприятиме формуван�
ню та розвитку ринку лізингових послуг,
відродженню економічного потенціалу аграр�
них підприємств.

Отже, на основі власних досліджень і вико�
ристовуючи розробки відомих вчених, можна
сказати, що лізинг — це процес, який являє со�
бою сукупність орендних, інвестиційних і
фінансово�кредитних відносин, що виникають
між їхніми учасниками (прямими і непрямими)
за умов появи в однієї сторони необхідності
придбати, а в іншої — можливості надати по�

слуги майнового, інвестиційного, кредитного
характеру, що сприятимуть відновленню та
підтриманню технологічного потенціалу під�
приємства та веденню діяльності відповідно до
рівня сучасних інноваційних технологій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для сучасного підприємства важливим є

забезпечення розвитку і виживання в перспек�
тиві. Це завдання може бути вирішене шляхом
визначення конкретної цілі, умінням передба�
чати можливі зміни внутрішнього і зовнішньо�
го середовища, а також вчасно і краще за кон�
курентів реагувати на них.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі питання синергетики
в контексті управління підприємством дослід�
жене багатьма науковцями серед яких Раєвнє�
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ

ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
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SYNERGETIC APPROACH TO CHANGE MANAGEMENT AT ENTERPRISES

У статті розглянуто суть синергетичного підходу до управління змінами на підприємстві та доведено необхідність
постійного контролю в його діяльності. Використовуючи теорію життєвих циклів визначено зміни, що допоможуть
скоротити або подовжити часовий інтервал проходження відповідних стадій розвитку підприємства.

In the article reviewedthe essence of synergetic approach to change management in the enterprise and the necessity
of constant monitoring of his activities. Determined the changes necessary changes that help reduce or extend the time
interval passing the appropriate stages of company development using the theory of life cycles.
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ва О.В., Тридід О.М., Стеців С.Р., Гринько Т. В.,
Черняк О.І., Захарченко П.В., Клебанова Т.С.
Проте з метою забезпечення високої резуль�
тативності функціонування підприємства вини�
кає необхідність у визначенні та конкретизації
необхідних змін протягом його життєвого цик�
лу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної статті є: визначити основні

категорії синергетики, проаналізувати життє�
вий цикл організації і запропонувати для кож�
ного етапу зміни необхідні для забезпечення
його розвитку і досягнення поставлених цілей.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У будь�якому підприємстві в різні періоди

його існування виникають кризові явища, од�
нією з головних загроз яких є гострий дефіцит
часу для пошуку та реалізації адекватних дій і
як наслідок банкротство. Тому необхідною за�
дачею в управлінні підприємством є безперер�
вна оцінка зовнішнього та внутрішнього сере�
довища підприємства, виявлення перших ознак
нестабільності і вчасне проведення необхідних
змін для забезпечення розвитку підприємства.

Концепція управління змінами охоплює всі
заплановані та контрольовані зміни в галузі
стратегії, оперативних процесів, структури і
культури підприємства [1].

Основним в управлінні змінами на підпри�
ємстві є системний підхід, відповідно до якого
підприємство розглядається як відкрита систе�
ма, яка має зв'язки в усіх підсистемах. Особли�
во важливим цей підхід є при виникненні нових
проблемних ситуацій, з якими підприємство
раніше не зустрічалося [1]. Раєвнєва О.В. [2]
пропонує досліджувати проблему управління
розвитком (а це в свою чергу передбачає здійс�
нення постійних змін) підприємства на основі
синергетичного підходу, що розвиває і допов�
нює системний підхід у вивченні поведінки
складної соціально�економічної системи умо�
вами нестійкості, нерівноважності, самоорга�
нізованості. Синергетика — теорія самоорган�
ізації, яка виходить з того, що складним систе�

мам не можна нав'язувати шляхи її розвитку, а
необхідно зрозуміти як сприяти їх власним тен�
денціям розвитку, як виводити їх на ці шляхи
[2, с. 210]. Cуть даного підходу розкривається
в його базових поняттях: цикл, криза, точка
біфуркації, точка кризи, стадія і фази розвит�
ку підприємства, аттрактор розвитку, управлі�
ння розвитком. Під життєвим циклом розвит�
ку підприємства пропонується розуміти су�
купність стадій і фаз, кожна з яких, з одного
боку, є генератором виникнення наступної, а з
іншого — необхідною умовою її існування [2,
c. 171].

Основними поняттями синергетики є флук�
туації, точка біфуркації, атрактор.

Під флуктуаціями зазвичай розуміють збу�
рюючі дії, які сприяють відхиленню функціо�
нування системи від її закономірного стану.
Флуктуації у самоорганізації виступають ос�
новним моментом, чинником в становленні,
функціонуванні і розвитку будь�якої органі�
зації. Ці впливи поділяються на внутрішні та
зовнішні і можуть мати різну силу.

Атрактор — це кінцева область збіжності
або розбіжності фазових траєкторій складної
соціально�економічної системи. Залежно від
стадії свого розвитку, сили флуктуацій та своїх
можливостей економічна система або може
нейтралізувати впливи або функціонування
системи переходить на якісно новий атрактор
розвитку [4; 2]. При цьому індикатором зміни
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Рис. 1. Зміна підприємством напряму свого розвитку
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параметрів розвитку системи виступає точка
біфуркації, яка відображає момент перелому
домінуючої тенденції розвитку підприємства
(висхідної або спадної) [2, c. 173]. Процес зміни
підприємством атрактора свого розвитку схе�
матично зображено на рисунку 1.

Різна реакція підприємств на збурення
(флуктуації) зумовлюється не їх силою, а
станом системи на даний момент часу. Якщо
підприємство знаходиться на межі спадно�
го або висхідного розвитку, то воно буде
чутливим до найменших коливань ззовні або
зсередини. Тому постає важливе завдання у
визначенні стадії розвитку підприємства, де�
тальної її оцінки з метою застосування ви�
переджаючих заходів для ефективного уп�
равління.

Про необхідність враховування стадії жит�
тєвого циклу підприємства зазначає у своїй

роботі Стеців С.Р. Одним з базових елементів
управління змінами він вважає ідентифікацію
виду змін та підбір технологій впровадження
змін відповідно до особливостей стадії життє�
вого циклу [3].

 Концепції життєвих циклів — одні з най�
могутніших і найчастіше використовуваних в
реальному житті. Ці моделі здатні дати сис�
темне уявлення про організаційні проблеми і
відносини. По�перше, вони дозволяють про�
гнозувати розвиток подій і виникнення кри�
тичних ситуацій, а значить, дають можливість
підготуватися до них належним чином. По�
друге, ці моделі детально описують те, що
відбувається усередині організації, тим са�
мим виявляючи закономірні, природні явища
і відхилення, що допомагає менеджерові зо�
середитися на вирішенні реальних проблем
[5].

Стадія Ціль діяльності Можливі флуктуації Зміни 
Народження Виживання - зміни в законодавстві

- цінові коливання 
- складання плану діяльності; 
- широке рекламування 
підприємства, товару 

Дитинство Завоювати частку 
ринку. 
Отримати перші 
фінансові результати 
діяльності 

- ринкові фактори (ціни, 
попит) 
- несприятливі погодні умови 
- засоби виробництва 

- зосередження на технологічній 
та маркетинговій діяльності; 

Юність Прискорене 
зростання  

- конфлікти всередині 
підприємства; 
- відсутність чіткої структури 
підприємства. 

- залучення професійних 
управлінців; 
- зміна структури підприємства; 
- зміна системи мотивації та 
контролю 

Рання зрілість Закріплення 
підприємством своїх 
конкурентних 
позицій на ринку. 
Систематичне 
зростання. 

- ринкові фактори; 
- жорстка конкуренція; 
- некваліфікований персонал; 
 

- зміни в планово-економічній 
діяльності (головна увага 
приділяється передбаченню); 
- розширення асортиментного 
складу продукції; 
- відкриття дочірніх 
підприємств, філій. 

Зрілість  Стабільність 
розвитку. 
Формування іміджу 
підприємства. 

- впевненість керівництва і 
недооцінка факторів впливу на 
підприємство; 
- поява нових конкурентів; 

- забезпечення необхідною 
інформацією про конкурентів,  
- здійснення диверсифікації 
діяльності; 
- розробка нових стратегій 

Старіння Збереження своїх 
позицій в 
конкурентному 
середовищі 

- відсутність дієвих механізмів 
забезпечення діяльності 
орієнтованої на потреби 
клієнта; 
- ігнорування зовнішніх 
викликів; 
- розростання та заплутаність 
внутрішньої структури; 

- необхідний чіткий і швидкий 
аналіз зворотної інформації (чи 
відповідають результати 
діяльності поставленим цілям); 
- відновити зв’язки між 
підрозділами підприємства; 
- зміна управлінського 
персоналу; 

 Смерть  - активний розвиток 
конкурентів; 
- невідповідність послуг 
(товарів) вимогам споживачів; 
- ігнорування необхідності 
нововведень. 

або 
Відродження 
(реструктуриза
ція) 

Пошук нових ідей для 
діяльності 
підприємства 

- - розвиток інноваційної 
діяльності; 
- перебудова організаційної 
структури; 
- зміна асортиментного складу 
продукції (послуг)  

Таблиця 1. Визначення системи змін
відповідно до стадії життєвого циклу підприємства
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Одну із моделей життєвих циклів запро�
понував Іцхак Адізес,який припустив, що
динаміка організаційного розвитку, подібно
до функціонування більшості фізичних, біо�
логічних і соціальних систем, носить цикліч�
ний характер. Цю ідею він заклав в основу
теорії життєвих циклів організації. Згідно з
моделлю Адізеса, в процесі життєдіяльності
організації можна виділити десять законо�
мірних послідовних етапів: залицяння, дитин�
ство,  дитинство "давай�давай", юність,
розквіт, зрілість, аристократизм, рання бю�
рократизація, пізня бюрократизація, смерть.
Ця модель дозволяє прогнозувати розвиток
подій і виникнення критичних ситуацій, а зна�
чить, дає можливість підготуватися до них
належним чином. По�друге, ця модель досить
детально описує те, що відбувається усере�
дині організації, тим самим виявляючи зако�
номірні, природні явища і відхилення, пато�
логії, що допомагає менеджерові зосереди�
тися на вирішенні реальних проблем.

Кожна стадія життєвого циклу органі�
зації має свою мету, для досягнення якої
пропонується застосовувати відповідні зміни
(табл. 1).

Тобто, кожне підприємство має свій жит�
тєвий цикл і проходить всі його етапи. Різним є
часовий проміжок кожної зі стадій. Важливо
контролювати і визначати, в якій фазі знахо�
диться підприємство і застосовувати необхід�
ну систему змін для досягнення поставлених
цілей. Для підприємства краще якнайдовше за�
лишатися на стадії ранньої зрілості, в період
свого розквіту, коли налагоджена робота всіх
підсистем, діяльність приносить прибутки, ак�
тивно втілюються в життя нові ідеї, підприєм�
ство є стійким до зовнішніх та внутрішніх ви�
кликів.

При розумному підході до управління в
кінці життєвого циклу підприємство не закін�
чує свою діяльність, а на нього чекає відро�
дження (або реструктуризація).

ВИСНОВКИ
Таким чином, використавши поняття "жит�

тєвого циклу підприємства" визначено не�
обхідні зміни, притаманні кожній зі стадій.
Знання стадії свого розвитку дасть підприєм�
ству можливість продовжити своє існування,
корегуючи діяльність необхідними змінами.
Розуміння керівництвом необхідності ново�
введень ще не є запорукою успіху — важливо
здолати опір працівників, які відчувають при�
мус і маніпуляцію, іноді навіть тоді, коли усв�
ідомлюють і підтримують перетворення, що

відбуваються. Тому, майбутні дослідження бу�
дуть зосереджені щодо дослідження причин
опору змінам та їх подолання, а також аналі�
зу результативності управління системними
змінами.
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ВСТУП
В аграрній сфері України відбулися глибокі

соціально�економічні перетворення. Передача
землі сільськогосподарського призначення у
приватну власність селянам, роздержавлення
підприємств створили умови для формування
нових організаційно�правових структур ринко�
вого типу, які можуть успішно конкурувати.
Головним завданням сільськогосподарських
підприємств є забезпечення продовольчої без�
пеки держави на рівні, що задовольняє потре�
би населення в продуктах харчування відпові�
дно раціональних норм споживання за рахунок
власного виробництва та ефективне викорис�
тання експортних можливостей збуту лишків
продовольства. Однак через низку об'єктивних
і суб'єктивних причин не вдалося досягти очі�
куваного нарощування виробництва сільсько�
господарської продукції, підвищення ефектив�
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ності галузей. Тому виникає об'єктивна не�
обхідність постійного і всебічного моніторин�
гу рівня собівартості продукції. Більш повне
використання підприємством своїх можливо�
стей щодо зниження витрат і собівартості оди�
ниці продукції забезпечує внутрішньогоспо�
дарське управління витратами.

Проблема управління витратами є актуаль�
ною не лише для вітчизняних аграрних під�
приємств. Керівники підприємств будь�якої
сфери економіки країни здійснюють свою гос�
подарську діяльність з метою отримання еко�
номічного зиску, який безпосередньо залежить
від понесених витрат. Різноаспектна класифі�
кація і групування витрат, яких зазнають су�
б'єкти господарювання, — це підгрунтя для
ефективного управління цими витратами з ме�
тою забезпечення стабільності й прибутковості
підприємства.
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АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Кінцеві результати діяльності аграрних
підприємств в умовах мінливого економічного
середовища залежать від якісно сформованої
та ефективно діючої системи управління його
виробничо�фінансовою діяльністю. Оскільки
витрати відіграють вагому роль у формуванні
кінцевих показників діяльності підприємства,
можна стверджувати, що в загальній системі
управління найбільш значимим блоком є управ�
ління витратами. Фундаментально�теоретичні
розробки в галузі формування витрат і теорії
вартості були здійснені у працях таких учених,
як У. Петті, Ф. Кене, А. Сміт, К. Маркс, Д. Рікар�
до, А. Маршалл, К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем�
Баверк, Д. Кейнс, Д. Хікс та ін.

 Питання, пов'язані з теорією та практикою
формування витрат, підвищення їх ефектив�
ності на сучасному етапі розвитку сільськогос�
подарського виробництва знайшли своє відоб�
раження в наукових працях таких учених, як:
В.Г. Андрійчук, І.М. Бойчик, О.М. Варченко,
М.Г. Грещак, В.К. Горкавий, А.С. Даниленко,
С.І. Дем'яненко, В.В. Зіновчук, О.С. Коцюба,
П.Т. Саблук, В.Я. Месель�Веселяк, П.М. Мака�
ренко, О.В. Олійник, Б.Й. Пасхавер, Ю.С. Цал�
Цалко, Н.В. Ульянченко, О.М. Шпичак, А.В.
Череп та ін. Незважаючи на всю важливість
здійснених досліджень, окремі аспекти проце�
су управління витратами сільськогосподарсь�
ких підприємств потребують подальшого до�
слідження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасній економічній літературі управлін�

ня витратами науковці розглядають як процес
або засіб цілеспрямованого формування опти�
мального розміру й структури витрат, здатних
забезпечити досягнення високого економічно�
го результату. Особливості управління витрата�
ми в сільському господарстві пов'язані зі спе�
цифікою підприємств, які значною мірою
відрізняються від суб'єктів господарювання в
інших галузях, особливості яких мають безпо�
середній вплив на управління витратами. У зв'яз�
ку із цим виділяють такі особливості цієї галузі:

— головним засобом виробництва є земля,
основна частина якої орендується новостворе�
ними аграрними підприємствами у землевлас�
ників, колишніх членів колективних сільсько�
господарських підприємств;

— процес відтворення переплітається з при�
родними процесами, що зумовлює особливе
ставлення працівників до засобів та предметів
праці (землі, тварин, птахів тощо);

— високий ступінь залежності від природ�
нокліматичних умов, що безпосередньо впли�
ває на організацію виробництва і управління
ним;

— на відміну від промисловості, рухомими
є знаряддя виробництва, а предмети праці —
рослини і тварини — заходяться на одному
місці;

— частина виробленої продукції викорис�
товується у подальшому виробництві, що впли�
ває на рівень товарності і зумовлює особливості
планування виробництва і розподілу продукції;

— на відміну від промисловості робочий пе�
ріод не збігається з періодом виробництва,
адже впливають природні чинники;

— виражений характер сезонності вироб�
ництва;

— взаємодоповнюваність основних галузей
— рослинництва і тваринництва;

— виробництво сільськогосподарської про�
дукції і формування цін на неї здійснюється в
умовах, наближених до досконалої конку�
ренції, тоді як ціни на ресурси для сільського
господарства та переробних галузей форму�
ються в умовах недосконалої конкуренції;

— низький рівень ліквідності сільськогоспо�
дарських підприємств не дозволяє їм одержу�
вати на етапі переходу до ринкової економіки,
в потрібному обсязі, інвестиції від інших су�
б'єктів бізнесу;

— особливості формування і функціонуван�
ня соціальної сфери в сільській місцевості про�
являються у специфіці діяльності сільських
громад, яка полягає у поєднанні вирішення їх
виробничих та соціальних проблем [6].

Проблема управління витратами сформува�
лась в окремий науковий напрямок у другій
половині XIX ст. у США. Наразі менеджмент
витрат є прогресивною управлінською техно�
логією, що використовується підприємствами
в розвинених країнах. Дані питання входять до
кола наукових інтересів вітчизняного еконо�
міста С. Дем'яненка, в працях якого основною
метою системи менеджменту витрат є надання
інформаційної допомоги управлінцям, конт�
роль і прогнозування витрат, вибір найефек�
тивніших шляхів розвитку підприємства, прий�
няття оперативних управлінських рішень.

Цей підхід розділяють М.Г. Грещак, В.М. Гор�
дієнко, О.С. Коцюба, Ю.М. Лозовик, які управ�
ління витратами визначають як "…процес цілес�
прямованого формування витрат за місцями
виникнення, ресурсами, роботами, об'єктами та
часом здійснення в напрямі досягнення й
підтримання їх мінімального рівня, з урахуван�
ням стратегічних установок підприємства, та
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безперервного пошуку шляхів зниження отри�
муваних значень" [4].

Дещо не згоден з ними О.В. Олійник, який
відзначає, що управління витратами не завжди
повинне бути спрямоване безпосередньо на
економію витрат. Принциповим є забезпечен�
ня ефективності цих витрат, тобто одержання
прибутку, що реально виправдовує витрати.
Саме тому головним в управлінні витратами є
запобігання потенційно неефективним витра�
там [7]. Майже такої самої думки дотримують�
ся російські та вітчизняні науковці Т.Г. Дроз�
дова, В.Г. Лебедєв, А.В. Череп, які розглядають
управління витратами "як динамічний процес,
що включає управлінські дії, мета яких поля�
гає у досягненні високого економічного ре�
зультату діяльності підприємства" [12].

Ульянченко Н.В. при визначенні сутності
управління витратами основний акцент робить
на функціональному аспекті цього процесу і
визначає, що управління витратами — це сис�
тематична взаємодія управлінських дій госпо�
дарюючого суб'єкта в процесі постановки цілей
і їх реалізації, що припускає формування про�
блеми, пошук і прийняття рішень, розподіл
відповідальності по них, здійснення рішень,
контроль за їх виконанням і корегування [9].

Бойчик І.М. пов'язує управління витратами
з управлінням товарооборотом і визначає його
як формування умов постійного зниження рівня
поточних витрат по відношенню до товарообігу
[2]. Безумовно управління витратами пов'язано
з управлінням товарооборотом, але в даному
визначенні це більше мета управління, ніж виз�
начення сутності управління витратами.

Цал�Цалко Ю.С. управління витратами роз�
глядає в двох різних аспектах: як процес і як
систему. Вважаємо, що саме процес управлін�
ня витратами забезпечує функціонування сис�
теми управління витратами в цілому, оскільки
він відображає хід реалізації управлінських
функцій щодо витрат [10].

Узагальнюючи вищевикладені твердження,
пропонуємо управління витратами інтерпрету�
вати як процес підготовки, прийняття та реа�
лізації рішень щодо цілеспрямованого форму�
вання оптимального розміру витрат, який за�
безпечує досягнення високого економічного
результату відповідно до стратегічних і поточ�
них цілей його діяльності.

Процес управління витратами носить без�
перервний динамічний характер і складається
з окремих управлінських циклів. Якісна своє�
рідність даного процесу розкривається при
реалізації системного підходу, що дозволяє
комплексно досліджувати витрати, виділити

основні завдання процесу управління, визначи�
ти послідовність їхнього виконання. Централь�
ним моментом всього процесу управління,
відповідно до обраної стратегії розвитку під�
приємства, є об'єктивне формування проблеми
в сфері управління витратами та вибір ефектив�
ного рішення, здатного забезпечити сталий
розвиток аграрного підприємства.

Реалізація процесу управління витратами
потребує комплексу послідовних процедур
(збір, обробка, аналіз, схоронність, контроль
інформації; виробка й прийняття рішень; орга�
нізація їх виконання), яким притаманний зво�
ротний зв'язок з окремими фазами управлінсь�
кого процесу. Це випливає з класичної схеми
послідовності етапів процесу управління, пред�
ставленої Андрійчуком В.Г., який акцентує ува�
гу на циклічність етапів процесу управління, і
стверджує, що, перед прийняттям рішення, по�
трібно визначити мету, отримати інформацію,
оцінити можливі альтернативні варіанти рішень
і вибрати оптимальний варіант [1].

На думку Шпичака О.М., управління витра�
тами можливо представити як реалізацію
функцій планування, контролю й регулювання,
організаційної роботи, а також стимулювання.
У межах процесу управління витратами він ви�
окремлює два окремих процеси — процес пла�
нування та процес контролю й регулювання.
Процес планування передбачає: визначення
цілей і задач, пошук альтернативних варіантів,
збір даних про альтернативні варіанти дій, вибір
оптимального варіанта дій, реалізацію прийня�
того рішення. Процес контролю і регулювання
включає два етапи — порівняння фактичних і
запланованих результатів і прийняття заходів
із усунення відхилень від плану. По суті ці ета�
пи відображають процес управління рішенням,
який передбачає оцінку і коригування фактич�
них результатів з метою виконання обраного
альтернативного варіанту. Обидва процеси
тісно пов'язані між собою [11].

З погляду М.Г. Грещака, В.М. Гордієнко,
О.С. Коцюби, а також А.В. Череп, основними
складовими процесу управління витратами з
позицій управлінсько�функціонального підхо�
ду є: розробка рішень (прогнозування, плану�
вання); реалізація рішень (регулювання, орга�
нізація, мотивація); контроль (облік, аналіз).
При цьому, як зазначають автори, у контурі
циклу управління витратами функцію зворот�
ного зв'язку виконує контроль [4; 12].

Аналогічні складові процесу управління
витратами виділяє І.Є. Давидович, але з дещо
відмінною деталізацією функцій управлінсько�
го впливу на витрати: розробка (прийняття)
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рішень, що включає прогнозування і плануван�
ня; реалізація рішень, яка передбачає організа�
цію, координацію та регулювання, активізацію
та стимулювання; контроль, що включає облік
і аналіз [5].

У свою чергу П.Т. Саблук деталізує процес
управління витратами за наступними етапами:

— організація обліку витрат обігу в цілому
і за статтями витрат, яка створює інформацій�
ну базу для прийняття управлінських рішень;

— аналіз витрат обігу, що дає змогу оцінити
стан витрат обігу, ступінь раціональності здійсне�
них витрат, дати кількісну оцінку чинникам, що
впливають на суму і рівень поточних витрат;

— нормування витрат обігу, яке передбачає
визначення граничних розмірів з окремих видів
витрат (норми спецодягу, природного убутку,
запасів);

— планування (прогнозування) витрат об�
ігу, яке дає можливість визначити мінімальні і
максимальні межі витрат обігу, можливий роз�
мір витрат обігу при плановому обсязі діяль�
ності й рівні використання ресурсів та дозво�
ляє обрати такий варіант плану витрат обігу,
який максимально відповідає досягненню ці�
льового розміру прибутку;

— контроль і оперативне управління витра�
тами [8].

Узагальнення думок науковців виявило єд�
ність поглядів щодо управлінського�функціо�
нального аспекту побудови процесу управлін�
ня витратами підприємств і дозволяє стверджу�
вати про те, що:

— процес управління витратами характери�
зується послідовністю дій (етапів) та представ�
ляє собою певний цикл;

— етапи циклу управління витратами роз�
глядаються у нерозривній єдності управлінсь�
ких функцій, оскільки неналежна чи неточна їх
реалізація призводить до викривлення реаль�
ної ситуації та хибних висновків щодо поточ�
ного та перспективного стану витрат;

— результат процесу прийняття рішень з
управління витратами залежить від наявності
інформації й часткових рішень, які приймають�
ся на кожному з етапів управлінського циклу.

Разом із тим, різниться кількість і по�
слідовність реалізації етапів управління витра�
тами, характеристика і комплекс функціональ�
них завдань, які відображають зміст кожного
з етапів, тощо. Відтак, розглянуті вище проце�
си управління витратами аграрного підприєм�
ства, потребують удосконалення та деталізації.

Вважаємо, що умови діяльності аграрних
підприємств потребують поглибленого підхо�
ду до побудови процесу управління витратами,

визначення його етапів і розкриття змісту кож�
ного з них з урахуванням галузевої специфіки,
ресурсного потенціалу й чинників середовища
функціонування. На нашу думку, управління
витратами як процес має передбачати: поста�
новку управлінської проблеми; розробку
управлінського рішення; реалізацію управлі�
нського рішення; контроль за реалізацією уп�
равлінського рішення.

Перший етап процесу управління витрата�
ми передбачає усвідомлення проблеми управ�
ління витратами, визначення її сутності, об�
грунтування цілей і завдань управління витра�
тами відповідно до стратегії розвитку підприє�
мства, пошук альтернативних варіантів реалі�
зації цілей і завдань управління витратами (роз�
робка стратегій управління витратами).

Актуальність проблеми управління витрата�
ми з практичної точки зору обумовлюється усві�
домленням більшістю керівників і спеціалістів
того факту, що лише грамотне ставлення до вит�
рат забезпечить досягнення бажаної ефектив�
ності господарювання. Ця проблема посилюєть�
ся інфляційними процесами, які не сприяють зни�
женню рівня витрат. Для обгрунтування сутності
проблеми управління витратами необхідно про�
вести аналіз формування витрат та ефективності
їх здійснення відповідно до цілей, які визначають
напрям і результати розвитку підприємства. При
цьому, аналізують нормативні, директивні, бух�
галтерські і статистичні дані щодо ресурсного
потенціалу й ефективності його використання,
формування та здійснення витрат, генерування
доходів та прибутку підприємства.

Для детального з'ясування сутності пробле�
ми, поряд із аналізом, проводять експертне
опитування керівників і фахівців щодо зміни
ситуації, яка склалася та усунення негативних
моментів. Найбільш відповідальним моментом
на етапі постановки управлінської проблеми є
визначення цілей і завдань управління витра�
тами відповідно до стратегії і тактики розвит�
ку аграрного підприємства.

На думку Ю.М. Великого, В.В. Прохорової і
Н.В. Сабліної, метою управління витратами
підприємства є визначення напрямків діяльності
підприємства, спрямованих на пошук шляхів
зменшення обсягу витрат для управління кон�
курентними перевагами й адекватним реагуван�
ням на зміни в зовнішньому середовищі [3].

Вважаємо, що зниження витрат — це най�
доступніший спосіб управління ними лише у
короткостроковому періоді. Він передбачає
жорстке нормування й контроль всіх видів ре�
сурсів підприємства, які приймають участь у
забезпеченні результативної його діяльності. У
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той же час, головним мотивом діяльності
підприємства є максимізація прибутку й утри�
мання конкурентних переваг на перспективу.
Оскільки витрати є основним обмежувачем
прибутку і одночасно залежать від ефектив�
ності використання ресурсів, актуальності на�
буває досягнення підприємством такого рівня
витрат, який би забезпечив успішність і ста�
більність його діяльності на перспективу. За
цих обставин доцільною є оптимізація витрат
для подальшого розвитку підприємства.

Отже, формування цілі управління витрата�
ми має базуватися на новій логіці майбутнього
розвитку підприємства, а саме у напрямі "від
майбутнього до сьогодення", що забезпечить
формування оптимального рівня витрат, здат�
ного створити належні умови для зросту кон�
курентоспроможності й підгрунтя для економ�
ічного зростання підприємства у майбутньому.

Дослідження практичного досвіду функ�
ціонування аграрних підприємств в сучасних
умовах ведення бізнесу дозволило нам з'ясу�
вати, що в якості цілей управління витратами
найчастіше визначаються:

— оптимізація структури витрат, що перед�
бачає вибір такої частки постійних витрат, за
якої підприємство може здійснювати беззбит�
кову діяльність;

— максимізація прибутку при мінімальних
витратах, що передбачає підвищення ефектив�
ності використання ресурсів, зменшення витрат
та збільшення прибутку і підвищення рента�
бельності;

— мінімізація рівня витрат, що забезпечує
економічну ефективність господарювання за
рахунок скорочення витрат;

— підвищення цінності витрат, що передба�
чає доцільність їх здійснення для задоволення
потреб зацікавлених сторін.

Вважаємо, що кожна з цих цілей орієнто�
вана на досягнення бажаних цільових пара�
метрів витрат, і може реалізовуватися як само�
стійно, так і в рамках основної мети управлін�
ня витратами. На нашу думку, в системі ефек�
тивного управління підприємством основна
мета управління витратами полягає в оптимі�
зації їх суми і рівня, що забезпечує досягнення
бажаних параметрів розвитку, і задовольняє
потреби зацікавлених сторін на засадах раціо�
нального використання фінансово�господарсь�
ких ресурсів, розширеного відтворення та еко�
номічного зростання.

До завдань управління витратами традицій�
но відносять забезпечення такої взаємодії
підприємства із середовищем, що дає мож�
ливість за рахунок оптимізації рівня витрат

підвищити рівень власного потенціалу й довес�
ти його до рівня, необхідного для досягнення
цілей успішного функціонування в перспективі.
Завдання управління витратами можна розгля�
дати як динамічну сукупність ряду взаємоза�
лежних управлінських рішень, що мають прий�
матися керівництвом відповідно до ситуації на
ринку і в середовищі підприємства.

Після вибору цілі й формування завдань уп�
равління витратами здійснюється пошук аль�
тернативних варіантів їх реалізації. При цьому
обираються напрямки управлінських дій, згідно
яких здійснюється розробка альтернативних
стратегій управління витратами. Виявлені аль�
тернативи "пропускають" через "фільтр" обме�
жень (ресурсних, юридичних, соціальних). Кін�
цевим результатом на даному етапі управління
витратами є вибір (з погляду досягнення цілей
управління підприємством, витрачання ре�
сурсів, відповідності умовам реалізації альтер�
натив) найкращих стратегій управління витра�
тами.

Розробка управлінського рішення є другим
етапом процесу управління витратами під�
приємств торгівлі і передбачає: формування
системи інформаційного забезпечення управ�
ління витратами, вибір критеріїв ефективного
управління витратами та їх аналіз, прогнозу�
вання зміни витрат під впливом чинників зовн�
ішнього і внутрішнього середовища (за альтер�
нативними варіантами досягнення цілей управ�
ління), планування витрат, обгрунтування ви�
бору оптимальних управлінських дій за альтер�
нативними варіантами.

Формування системи інформаційного за�
безпечення управління витратами полягає у
кількісній характеристиці витрат підприємства
(за сумою та рівнем, структурою, елементами
витрат, їх розміром за видами діяльності і під�
розділами); вивченні взаємозв'язків витрат з
показниками наявності й ефективності викори�
стання ресурсів підприємства, чинниками зов�
нішнього і внутрішнього середовища під�
приємств; визначенні змісту, структури і наяв�
них джерел інформації про витрати, ресурси та
результати господарювання підприємства.

Вибір критеріїв ефективного управління
витратами та їх аналіз по суті є формуванням
системи критеріальних показників управління
витратами і передбачає вибір критеріїв (оціноч�
них показників), що визначають витрати та їх
зміну й перевірку на відповідність наявному
інформаційному забезпеченню; розрахунок
значень критеріїв за певний період і формуван�
ня бази даних для порівняльного аналізу; аналіз
динаміки витрат на основі відібраних критеріїв.
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Прогнозування зміни витрат під впливом
чинників зовнішнього і внутрішнього середови�
ща (за альтернативними варіантами досягнен�
ня цілей управління) здійснюється на основі
отриманих даних оцінки витрат і їх складових
у поточному періоді, кількісної оцінки впливу
зовнішніх і внутрішніх чинників на зміну витрат
підприємства із застосуванням методів детер�
мінованого і стохастичного факторного аналі�
зу, в процесі якого дається кількісна характе�
ристика цих змін, а також виявляються по�
тенційні можливості зменшення витрат. На за�
вершення виявляються тенденції розвитку по�
казників витрат і розробляється прогноз на
перспективу на підставі методів дослідження
рядів динаміки, індексного методу, аналітично�
го вирівнювання та прогнозування.

Планування є провідною функцією управ�
ління, що забезпечує цілеспрямовану, науково
обгрунтовану стратегію і тактику господарсь�
кої поведінки. Планування в управлінні витра�
тами припускає розподіл ресурсів підприєм�
ства за окремими завданнями для досягнення
окресленої мети.

Завершальною процедурою етапу розробки
управлінського рішення щодо витрат є обгрун�
тування вибору оптимальних управлінських дій
за альтернативними варіантами, тобто підготов�
ка висновків і рекомендацій щодо управління вит�
ратами, їх візуалізація, конкретизація та презен�
тація. Для візуалізації результатів управлінських
дій у частині розрахунків, факторного чи по�
рівняльного аналізу, доцільно використовувати
статистичні таблиці. Результати прогнозування,
які подовжують рівні рядів динаміки на майбутнє,
доцільно подавати у вигляді графіків та діаграм,
що значно спрощує сприйняття інформації про
поточні та перспективні тенденції розвитку дос�
ліджуваних явищ та процесів. Проте, не слід за�
бувати і про аналітичні висновки та коментарі, які
подаються у текстовій формі і нестимуть у собі
найбільш цінні дані для обгрунтування найкра�
щого варіанту прийняття управлінських рішень
з оптимізації витрат.

Третій етап процесу управління витратами
"Реалізація управлінського рішення", полягає
в організації процесу управління витратами,
координації і регулюванні витрат, прийнятті
оперативних заходів щодо скорочення фактич�
них витрат до запланованих та мотивації тру�
дових ресурсів і пошуку засобів впливу щодо
спонукання дотримання кошторису витрат і
можливостей їх оптимізації.

Організація управління витратами стано�
вить розподіл повноважень, завдань і обо�
в'язків у формуванні витрат. При цьому визна�

чаються місця виникнення витрат, центри ви�
трат і центри відповідальності за їх дотриман�
ня. Розробляється ієрархічна система лінійних
і функціональних зв'язків керівників і спеці�
алістів, які беруть участь в управлінні витрата�
ми, яка повинна бути сумісною з організацій�
ною структурою управління підприємством.

Координації та регулюванню витрат передує
порівняння фактичних витрат із запланованими
і виявлення відхилень. Якщо виявлені розбіж�
ності з передбачуваними показниками, то
здійснюються коригуючи дії, спрямовані на до�
ведення фактичних результатів у відповідність
до запланованих. При цьому можуть уточнюва�
тися плани. Своєчасна координація та регулю�
вання витрат дають змогу підприємству уникну�
ти зриву у виконанні запланованих результатів.

Мотивація трудових ресурсів і пошук за�
собів впливу щодо спонукання дотримання
кошторису витрат і можливостей їх оптимізації
передбачає виявлення способів взаємодії на
учасників торгового процесу, які б спонукали
дотримувати встановлені планом витрати і зна�
ходити можливості їх зниження. Вважаємо, що
подібні дії можуть мотивуватися матеріальни�
ми і моральними чинниками. Не можна стиму�
ли дотримання і економії витрат підміняти по�
караннями за перевитрати. У цьому разі пер�
сонал основні зусилля буде прикладати для то�
го, щоб оскаржити рівень планових витрат і
завищити його. Тоді досягнення основної мети
підприємства — отримання максимально мож�
ливого прибутку за рахунок зниження витрат
стане завданням, яке важко виконати.

"Контроль за реалізацією управлінського
рішення" є завершальним етапом процесу уп�
равління витратами і передбачає: облік фактів
витрачання ресурсів, формування витрат, до�
ходів та фінансових результатів підприємства;
аналіз витрат та виявлення резервів їх знижен�
ня; оцінку якості та ефективності обраного ва�
ріанту управлінських дій та його впливу на пер�
спективи розвитку підприємства.

Облік витрат є визначенням їх складу і роз�
міру за видами діяльності, групами товарів,
підрозділами підприємства тощо. Основна мета
обліку — створення інформаційної бази для
прийняття рішень. Облік витрат забезпечує
нагромадження інформації про витрати з по�
гляду різних критеріїв відповідно до потреб
управління. Необхідно зазначити, що облік
витрат для потреб підприємства може здійсню�
ватися і в межах бухгалтерського обліку, рег�
ламентованого законодавчо, і в межах управ�
лінського обліку, який провадиться винятково
для потреб управління підприємством.
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Аналіз витрат і виявлення резервів їх зни�
ження передбачає встановлення стохастичних
і факторних залежностей між вихідними і ре�
зультуючими показниками, що стосуються
формування витрат і виявлення причин відхи�
лень фактичних витрат від планових або нор�
мативних. Існуючі методики проведення ана�
лізу дозволяють не лише виявити вплив зміни
чинників мікро�, мезо� та макросередовища на
відхилення величини витрат, але й виявити ре�
зерви скорочення витрат і розробити варіанти
управлінських рішень щодо витрат.

Надалі проводиться оцінка якості й ефек�
тивності обраного варіанту управлінських дій
та його впливу на перспективи розвитку
підприємства. Якщо обраний варіант управлі�
нських дій щодо витрат задовольняє потреби
розвитку підприємства, то ціль і задачі управ�
ління витратами вважаються досягнутими.
Якщо не задовольняє, то треба переглянути ре�
алізацію управлінських дій.

ВИСНОВОК
Отже, ефективно організований процес

управління витратами сприяє своєчасному
зменшенню й усуненню тих витрат, які не є до�
цільними для аграрного підприємства, тобто не
сприяють збільшенню обсягів виробництва
продукції, прибутку та не забезпечують досяг�
нення його цілей.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Процес формування звітності підприємства

є завершальним етапом у визначенні ефектив�
ності діяльності суб'єкта господарювання та дже�
релом інформації для прийняття управлінських
рішень різними державними структурами. Інфор�
мація, що сформована у звітності, може бути опе�
ративно опрацьована у випадку її подання в елек�
тронній формі через мережу Інтернет.

Сьогодні складно уявити життя без сучас�
них інформаційних технологій. Завдяки їм ком�
фортними стають не лише звичні речі, а й наш
побут, покращуються умови роботи. Здавання
звітності в електронному вигляді на сьогодні є
дуже актуальним питанням.

Багато людей й досі остерігається новітніх
комп'ютерних технологій, вважаючи, що це
складний процес, до якого ще потрібно звикну�
ти і, в якому потрібно розібратися. Досліджен�
ня теоретичних аспектів та оцінка практичних
моментів представлення звітності в електронній
формі досі залишається актуальним та потребує
детального вивчення з метою удосконалення.

ДОСВІД ТА ЗДОБУТКИ ДОСЛІДНИКІВ
У ВИЗНАЧЕНІЙ НАУКОВІЙ ПРОБЛЕМАТИЦІ

Інтерес до проблеми формування та подан�
ня звітності в системі електронного докумен�
тообігу виявляли та оприлюднювали у своїх пра�
цях відомі науковці, а саме: Голов С.Ф., Жук В.М.,
Івахненков С.В., Мельник Т., Мельник П.В.,
Новицький А.М., Ріппа С,П. та інші. Завдяки їх
праці було досліджено методику формування
звітності засобами програмного забезпечення
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та методи її обробки, питання подання звітності
для полегшення функцій контролю та аналізу.
Проте у зв'язку із проблемами незбалансова�
ності програмного забезпечення, виявленими в
процесі його практичного застосування, вини�
кає необхідність у дослідженні особливостей
подання звітності в електронному вигляді.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних

аспектів та оцінка практичних моментів пред�
ставлення звітності в електронній формі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Електронну форму звітності сьогодні мають
змогу приймати практично всі державні уста�
нови, проте основним її користувачем є Дер�
жавна фіскальна служба України. Через те,
електронну звітність уособлюють, як правило,
із податковою звітністю, надаючи їй наступне
визначення: "…як простий, надійний і безпеч�
ний спосіб налагодження стосунків між подат�
ківцями та платниками податків" [1, с. 43].

Враховуючи, що податкові органи одночасно
приймають фінансову і податкову звітність, спро�
буємо дослідити процедуру їх подання. Відпові�
дно до п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу Украї�
ни, податкова декларація подається за вибором
платника податків в один із таких способів:

— особисто платником податків або упов�
новаженою на це особою;

— надсилається поштою з повідомленням
про вручення та з описом вкладення;
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— засобами електронного зв'язку в елект�
ронній формі з дотриманням умови щодо реє�
страції електронного підпису підзвітних осіб у
порядку, визначеному законодавством [1, с.
43].

Основними переважаючими критеріями
електронної форми подання звітності є опера�
тивність та зручність, проте зважаючи на ок�
ремі позитиви необхідно вказати на ті пробле�
ми, які виникають в процесі відправлення звітів
та очевидні фінансові наслідки їх.

До основних переваг надання електронної
звітності можна віднести такі як:

— економія робочого часу платників по�
датків та коштів на придбання бланків звітних
документів;

— економія часу на уникненні черг при тра�
диційному поданні звітності;

— скорочення термінів проведення пере�
вірки щодо правомірності заявлених до відшко�
дування сум ПДВ та забезпечення своєчасного
їх відшкодування платнику податків;

— підтвердження доставки звітності;
— конфіденційність інформації;
— оперативність обробки отриманої інфор�

мації у податковому органі.
Незважаючи на вищенаведені переваги,

електронна звітність має і недоліки. До них
можна віднести такі, як:

— по інтернету можна здавати тільки ті
звіти, які подаються в податкову інспекцію;

— за програмне забезпечення та послуги з
передачі даних фірмі потрібно платити, а це до�
даткові витрати;

— відправка електронної декларації в фі�
нансові служби залежить від стану технічної
бази та роботи інтернет�провайдера, але іноді
відбуваються збої в програмі і тоді звітність
може не надійти до податкового органу;

— при поданні звітів в електронній формі є
відсутність підтверджуючих квитанцій;

— якщо при заповненні електронного фор�
мату бухгалтер припустився помилки, які про�
грама не змогла виявити через збої, документ
не пройде вхідний контроль у податковій. В та�
кому випадку бухгалтер муситиме надсилати
декларацію повторно;

— при оперативній звірці документів іноді
виявляють розбіжності отриманих даних з
тими, які були представлені через збої програм�
ного забезпечення. Через це доводиться дуб�
лювати всі звітні документи, представляючи їх
в паперовому та електронному вигляді;

— також може виникнути ситуація, коли
потрібно представити примірник звітності на
папері зі штампом податкової інспекції. У цьо�

му разі бухгалтеру все одно доведеться їхати в
податкову з паперовими примірниками.

Податкова звітність за критерієм звітування
може бути: звітною — у випадку подання за тер�
мінами, передбаченими для відповідного звітно�
го періоду; новою звітною — у випадку, коли про�
тягом терміну подання платник подав звітну дек�
ларацію та виявив помилки будь�якого змісту, які
він має право виправити до встановленого терм�
іну подання звітності; уточнюючою — у випадку,
коли подається декларація з виправленими по�
милками після останнього терміну подання для
відповідного звітного періоду.

Обов'язковою умовою подання електрон�
ної звітності є реєстрація електронного підпи�
су посадових осіб у встановленому законодав�
ством порядку. Для формування та подання
платниками податків податкової звітності та
реєстрів податкових накладних в електронно�
му вигляді спочатку платник податків звер�
тається до податкової інспекції за місцем пе�
ребування на податковому обліку та укладає
договір про визнання електронних документів
між платником податків та ДФС.

Податкова інспекція видає два екземпляри
договору та записує на електронний носій плат�
ника податків програмне забезпечення. Платник
податків може отримати в податковій або на
сайті ДФС України договір і програмне забез�
печення, а також відкриті ключі податкової.

До податкової інспекції платник подає
підписані та скріплені печаткою два примірни�
ки договору та посилені сертифікати відкритих
ключів. Після звірки реквізитів, зазначених у
договорі, з реєстраційними даними платника
податків та занесення відкритих ключів плат�
ника до бази, податковий інспектор повертає
платнику податків його електронний носій та
видає один примірник договору [2].

Програмне забезпечення ОРZ, в якому фор�
мується податкова та фінансова звітність, не
дає можливості формувати новий звітний та/
або уточнюючий документ щодо окремих
звітних форм, а саме при заповненні: всіх форм
фінансової звітності, Звіту про використання
платниками податку на прибуток підприємств
вивільнених коштів, Звіту про суми податкових
пільг, Розрахунку частини чистого прибутку
(доходу), що підлягає сплаті до державного
бюджету державними унітарними підприєм�
ствами та їх об'єднаннями тощо. Тому у випад�
ку здійснення камеральних перевірок податко�
вої та фінансової звітності та при порівнянні
показників між звітними формами органами
державної податкової служби, виникає ситуа�
ція, коли платнику необхідно надавати пояс�
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нення щодо виявлених розбіжностей, які він,
практично не може виправити електронною
звітністю [3].

Наступна проблема, яка виникає через не�
уважність платника, пов'язана з невірним збе�
реженням звітної форми. Так сформована як
"звітна" декларація, може бути помилково збе�
режена і відправлена платником як "нова звітна"
і навпаки та або збережена як "уточнююча".
Наслідками такої необережності в останній
термін подання звітності є її неприйняття і, як
результат, �застосування фінансових санкцій за
несвоєчасне подання. Отже, програмне забез�
печення не дозволяє здійснювати контролю за
правильністю збереження звітних форм.

Результатом підтвердження звітних форм до
органів податкової служби є одержання кви�
танцій. Перша квитанція засвідчує факт достав�
ки звітності та її збереження на центральному
рівні, а друга — факт її прийняття. Квитанції
повинні надходити в день надсилання звітності
протягом нетривалого часу. Проте, при поданні
звітності в останні терміни, квитанції надходять
із великим запізненням. Досить часто, як
свідчить практика, у другій квитанції може бути
інформація, що звіт не прийнятий, а про це плат�
ник може дізнатись лише на наступний день,
коли вже будуть застосовуватись штрафні
санкції за несвоєчасне подання.

ВИСНОВКИ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ

РОЗРОБОК У ЗАЗНАЧЕНІЙ СФЕРІ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, використання електронної звітності
має як позитивні, так і негативні сторони. Якщо
проаналізувати наведений перелік переваг та
недоліків надання звітності у електронній
формі, то можна зробити висновок, що голов�
ним чином електронна звітність економить час,
а основним фактором виникнення недоліків
виступають можливі технічні неполадки.

Зважаючи на пришвидшення економічних
операцій з кожним днем, електронна звітність
є невід'ємною необхідністю організації обліку
та вимогою часу.

За умови високого рівня технічної бази та
програмного обслуговування, переваги від вико�
ристання системи подання податкової звітності
в електронному вигляді перевищать її недоліки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні на сьогодні склалася модернізо�

вана пострадянська модель інституційних ра�
мок управління лісами і лісовим господарством,
яка протягом періоду трансформації від цент�
ралізованої адміністративно�командної еконо�
міки до ринкової продемонструвала свою не�
ефективність — до тепер спостерігається над�
мірний директивний вплив держави, необгрун�
товане стримування реформування лісоресур�
сних відносин, відсутність дієвих механізмів
інвестування примноження лісоресурсного
потенціалу, розвитку агроландшафтних фор�
мувань, модернізації технологічних процесів з
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У статті обгрунтовано необхідність побудови інноваційної моделі формування інвестиційного механізму зба0
лансованого лісокористування, яка дозволить створити належне організаційно0економічне підгрунтя для стимулю0
вання вітчизняних та зарубіжних інвесторів до інвестування коштів у розвиток лісового сектору України. Висвітлено
авторське бачення визначення змісту поняття "інноваційна модель формування інвестиційного механізму збалансо0
ваного лісокористування". Визначено основні принципи побудови інвестиційного механізму збалансованого лісоко0
ристування на засадах економічного стимулювання вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Доведено значимість та
вагомість кожного з принципів у побудові еколого0економічно ефективної системи стимулювання інвестування коштів
у розвиток лісового сектору економіки. Запропоновано інноваційну модель формування інвестиційного механізму
збалансованого лісокористування.

The necessity of construction of innovative model of forming of investment mechanism of the balanced use of the
forests is reasonable in the article, that will allow to create necessary organizationally0economic soil for stimulation of
home and foreign investors to investing of facilities in development forest to the sector of Ukraine. Authorial vision of
determination of maintenance of concept "Innovative model of forming of investment mechanism of the balanced use of
the forests" is reflected. Basic principles of construction of investment mechanism of the balanced use of the forests are
certain on the basis of economic stimulation of home and foreign investors. Meaningfulness and ponderability of each
are well0proven of principles in the construction of the effective system of stimulation of investing of facilities in
development forest to the sector of economy. The innovative model of forming of investment mechanism of the balanced
use is worked out.

Ключові слова: лісовий сектор економіки, інноваційна модель формування інвестиційного
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лісовирощування та використання лісових ре�
сурсів тощо. Прагнення ж України стати чле�
ном спільноти європейських держав потребує
на термінове реформування. Нині уряд Украї�
ни намагається адаптувати лісову політику і за�
конодавство до вимог ЄС, а також робить спро�
би реформувати окремі інституції, ключовими
серед яких слід визнати інституцій інвестуван�
ня збалансованого лісокористування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інвестування слугує одним із найбільших
потужних фінансових інструментів, вміле за�
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стосування якого забезпечує досяг�
нення високоефективних результатів
у будь�якій сфері діяльності. Саме
тому проблеми формування інвести�
ційного механізму, інвестиційного се�
редовища тощо постійно знаходить�
ся в центрі досліджень науковців, зо�
крема таких, як А. Бобко, О. Веклич,
Л. Гринів, Б. Данилишин, А. Дейнека,
Д. Добряк, Н. Зіновчук, М. Козоріз,
А. Карпук, Б. Колісник, В. Кравців,
П. Лакида, І. Соловій, С. Харічков,
М. Хвесик, Є. Хлобистов, О. Фурдич�
ко, О. Шубалий, І. Юхновський та ін.
Проте, незважаючи на вагомі напра�
цювання вчених, до нині не всі аспек�
ти окресленої наукової проблемати�
ки достатньо висвітлені в сучасній на�
уковій літературі. Зокрема доволі ак�
туальними як на методологічному рівні, так і
на прикладному, є проблеми формування інве�
стиційного механізму збалансованого лісоко�
ристування, заснованого на стимулюванні
вітчизняних та зарубіжних інвесторів до інве�
стування коштів у розвиток лісового сектору
України. Вирішення цієї проблеми потребує на
подальше поглиблене вивчення питань з даної
тематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у обгрунтувані необхі�

дності побудови інноваційної моделі форму�
вання інвестиційного механізму збалансовано�
го лісокористування, яка дозволить створити
належне організаційно�економічне підгрунтя
для стимулювання вітчизняних та зарубіжних
інвесторів до інвестування коштів у розвиток
лісового сектору України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна, підтримуючи міжнародні програми

захисту лісів, взяла на себе зобов'язання вести
лісове господарство за узгодженими євро�
пейськими принципами сталого розвитку. Про�
те забезпечення сталого розвитку лісового гос�
подарства можливе лише за умов створення
належного фінансового забезпечення. Практи�
ка ж останніх років свідчить, що нині діюча
бюджетна форма фінансування лісового сек�
тору насправді є гальмом розвитку галузі. За
статистичними даними обсяги бюджетного
фінансування протягом 1992—2013 рр. досяг�
ли максимального рівня в 2013 році, але склали
лише 1/5 від понесених витрат на ведення лісо�
вого господарства та природоохоронні заходи.
Решта витрат на ведення лісового господарства

фінансувалась власними коштами господарств
(рис. 1).

Найбільшу питому вагу у структурі власних
коштів до тепер займали кошти від здійснення
експортних операцій, обсяги яких щорічно на�
рощувались. Проте з введенням в дію Закону
"Про внесення змін до Закону України "Про
особливості державного регулювання діяль�
ності суб'єктів підприємницької діяльності,
пов'язаної з реалізацією та експортом лісома�
теріалів" (щодо мораторію на експорт лісо� та
пиломатеріалів у необробленому вигляді)" ого�
лошено тимчасову заборону у вигляді 10�річно�
го мораторію на вивіз за кордон деревини. А
отже, у найближче десятиліття у структурі
власних надходжень кошти від здійснення ек�
спортних операцій будуть практично відсутні,
що матиме суттєвий вплив на рівень фінансо�
вого забезпечення функціонування лісового
сектору економіки та потребуватиме активі�
зації процесу інвестування.

Активізація процесу інвестування, на нашу
думку, можлива лише за умови розробки інно�
ваційної моделі формування інвестиційного
механізму збалансованого землекористування,
яка дозволить створити належне організацій�
но�економічне підгрунтя для стимулювання
вітчизняних та зарубіжних інвесторів до інве�
стування коштів у розвиток лісового сектору
економіки.

Історичний огляд розвитку поняття "інно�
ваційності" свідчить, що як вітчизняній, так і
світовій науковій літературі властива багато�
гранність поглядів до сутності даного поняття,
тому в працях сучасних вчених термін "інно�
ваційність" вживається із значними розбіжно�
стями в його трактуванні (табл. 1).
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Рис. 1. Питома вага витрат на ведення лісового
господарства та природоохоронні заходи, покритих за

рахунок бюджетних та власних коштів, %

Джерело: побудовано автором за [5].
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Базуючись на результатах проведеного
теоретичного дослідження поняття, сутності та
основних підходів до визначення "інновацій�
ності" вважаємо за потрібне доповнити існую�
чу систематизацію підходів трансформаційним
підходом, за яким "інноваційність" варто роз�
глядати як якісну елементну або кардинальну
зміну вже існуючої ідеї, засобу чи процесу.
Звідси під інноваційною моделлю формування
інвестиційного механізму збалансованого
лісокористування, слід розуміти модель фор�
мування інвестиційного механізму, що перед�
бачає якісну елементну або кардинальну зміну
існуючих принципів формування інвестиційно�
го механізму на принципи, які мають грунтува�
тись на поєднанні потужного приватного
фінансування та розгалуженої системи дер�

жавного стимулювання вітчизня�
них і зарубіжних інвесторів до
інвестування коштів у розвиток
лісового сектору.

Основні положення системи
стимулювання інвестування лісо�
вого сектору закладено в ряді за�
конодавчих та нормативно�право�
вих актів. Проте принципи стиму�
лювання інвестиційної діяльності
закріплені в них, на жаль, не спри�
яли створенню дієвої системи сти�
мулювання активізації інвестуван�
ня розвитку лісоресурсної сфери,
адаптовану до потреб окремих

суб'єктів господарювання та спрямовану на
вирішення ключових еколого�економічних і
соціальних проблем локального, регіонально�
го та національного масштабу [1, с. 52]. На нашу
думку, базовими принципами формування інве�
стиційного механізму збалансованого лісоко�
ристування на засадах стимулювання вітчизня�
них та зарубіжних інвесторів мають стати прин�
ципи подані на рисунку 2.

Потреба в економічному стимулюванні
інвестування збалансованого лісокористуван�
ня за принципом раціонального та комплекс�
ного використання лісоресурсного потенціалу
пояснюється тим, що в сучасних умовах існує
нагальна потреба саме в комплексному вико�
ристанні лісоресурсного потенціалу. Згідно з
національним класифікатором ДК 009:2010

"Класифікація видів економ�
ічної діяльності" (КВЕД�2010)
комплексне використання
лісоресурсного потенціалу
включає наступні види еконо�
мічної діяльності (табл. 2).

Проте комплексне вико�
ристання лісоресурсного по�
тенціалу передбачає не лише
створення основної про�
дукції, а також залучення у
вторинну переробку відходів,
які утворились під час ство�
рення основної продукції та
інших її компонентів, для
розширення асортименту
продукції і задоволення най�
різноманітніших потреб сус�
пільства.

Здійснення економічного
стимулювання інвестування
збалансованого лісокористу�
вання за принципом дотри�
мання міжнародних систем

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципи економічного 
стимулювання інвестування 

збалансованого 
лісокористування 

Раціонального та комплексного використання 
лісоресурсного потенціалу 

Дотримання міжнародних систем 
стандартизації і сертифікації лісових 

екосистем 

Модернізації діючих лісопереробних 
виробництв та запровадження нових 

екобезпечних технологій 

Еколого-економічної ефективності залучення 
усіх компонентів лісоресурсного потенціалу 

Пріоритетності задоволення потреб 
внутрішнього ринку продукцією 

лісопереробки 

Створення нових робочих місць 

Збільшення податкових надходжень до 
бюджетів усіх рівнів за рахунок зростання 

масштабів виробництва  

Рис. 2. Принципи побудови інвестиційного механізму
збалансованого лісокористування на засадах економічного

стимулювання вітчизняних та зарубіжних інвесторів

Джерело: власна розробка.

Таблиця 1. Систематизація підходів до визначення поняття
"інноваційність"

Прихильники Суть підходу
Ідейний 

Яковець В.Ю., Харин А.А., 
Коленский Л.И., Кундеева Г.А. 

представляють інновацію як дещо нове: внесення 
нових елементів, всього, що вперше увійшло до 
вжитку 
Процесний 

Брайн Б.Т., Уайт П., Хартман Х. на думку вчених, інновацією є підхід до 
конструювання, виробництва, тощо, або саме 
використання результату інтелектуальної 
діяльності 
Результативний 

Вініченко І.І., Медведкін Т.С., 
Механік О.В., Ілляшенко С.М. 

розглядають інновацію як кінцевий результат 
діяльності у вигляді конкретних товарів, 
технологій, процесів тощо. Однак слід зауважити, 
що результатом може виступати як новий товар, 
так і удосконалений 
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стандартизації і сертифікації
лісових екосистем пов'язано
з перспективою подальшої
євроінтеграції України, яка
вимагає на активізацію пере�
ходу вітчизняного лісового
сектору до міжнародних си�
стем стандартизації і серти�
фікації продукції та лісових
систем.

Запровадження принципу
еколого�економічної доціль�
ності стимулювання інвесту�
вання збалансованого лісо�
користування обгрунтову�
ється потребою забезпечен�
ня еколого�економічної ефективності усіх на�
прямів та видів діяльності, пов'язаних з комп�
лексним використанням лісоресурсного потен�
ціалу.

Ефективність діяльності лісового сектору
протягом останніх років характеризується до�
сить низьким рівнем рентабельність виробниц�
тва паперу та паперових виробів, а також лісо�
вого господарства і лісозаготівлі. Водночас
мисливське господарство та оброблення дере�
вини стабільно залишаються збитковими. Тож,
держава має стимулювати реалізацію тих інве�
стиційних проектів, якими передбачено рівень
рентабельності, який дозволить лісовим госпо�
дарствам здійснювати не лише просте, а й роз�
ширене відтворення.

Потреба в стимулюванні за принципом мо�
дернізації діючих лісопереробних виробництв
та запровадження нових екобезпечних техно�
логій полягає в тому, що переробна ланка
вітчизняного лісового комплексу вкрай по�
требує створення лісопереробних структур
з поглибленої лісопереробки, особливо
низькосортної деревини, яка має низький
попит на вітчизняному та закордонному
ринках. Постійне зростання обсягів спожи�
вання деревних плит та досвід провідних
зарубіжних країн свідчать, що розвиток
плитного виробництва є не тільки економі�
чно вигідним, а й має значний екологічний і
соціальний ефект, оскільки дозволить пара�
лельно вирішити проблему переробки
відходів лісозаготівлі та лісопереробки.

Базовим принципом стимулювання акти�
візації інвестування збалансованого лісоко�
ристування має стати і принцип пріоритет�
ності задоволення потреб внутрішнього
ринку продукцією лісопереробки, оскільки
протягом останніх років у лісовому секторі
України спостерігаються негативні струк�

турні зміни обсягів реалізації продукції, а саме:
зменшення частки обсягів реалізації продукції
поглибленої переробки і зростання обсягів ре�
алізації сировини та продукції первинної лісо�
переробки.

Практика свідчить, що досить потужним
механізмом формування інвестиційного сере�
довища розвитку лісового сектору є плата за
спеціальне використання лісових ресурсів ти
користування ділянками лісового фонду [6, с.
385]. Отже, наступним принципом стимулюван�
ня активізації інвестування збалансованого
лісокористування має стати збільшення подат�
кових надходжень до бюджетів усіх рівнів за
рахунок зростання масштабів виробництва,
оскільки на даний момент ті фіскальні важелі,
що використовуються згідно з Лісовим та По�
датковим кодексом, не мають стимулюючого
впливу на лісокористувачів внаслідок їх недо�

Розділ Групи Назва
01  Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
 01.07 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг 
02  Лісове господарство та лісозаготівлі
 02.1 Лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві 
 02.2 Лісозаготівлі
 02.3 Збирання дикорослих не деревних продуктів 
 02.4 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 
16  Оброблення деревини та виготовлення виробів із деревини та корка, крім 

меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для 
плетіння 

 16.1 Лісопильне та стругальне виробництво
 16.2 Виготовлення виробів із деревини, корка, соломка та рослинних 

матеріалів для плетіння 
17  Виробництво паперу та паперових виробів 
 17.1 Виробництво паперової маси, паперу та картону 
 17.2 Виготовлення виробів з паперу та картону

Таблиця 2. Класифікація видів економічної діяльності,
що відносяться до лісового сектору за КВЕДQ2010

1151,5

590,4

1327,5

751,1

1372,2

630,8

1454,5

649,2

2010 2011 2012 2013

до державного та місцевого бюджету
бюджетне  фінансування галузі

Рис. 3. Співвідношення сплати податків
і обов'язкових платежів підприємствами

Держлісагентства та бюджетного фінансування
галузі, млн грн.

Джерело: побудовано автором за даними [5].
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статнього економічного та методичного об�
грунтування, відсутності чітких розмежувань
щодо бази оподаткування, суперечностей у
міжбюджетних відносинах (рис. 3).

Не менш важливим ніж попередні є прин�
цип створення нових робочих місць. Стратегією
ЄС розвитку лісового сектору на період до 2020
року серед принципів розвитку лісового секто�
ру чітко виокремлено принцип не тільки ресур�

сної ефективності та економічного зро�
стання, а й створення робочих місць.
Тож, даний принцип має стати принци�
пом�мотиватором створення додаткових
робочих місць як в лісовому госпо�
дарстві, так і переробних галузях. На
сьогодні орієнтовно у деревообробці і
меблевому виробництві працює приблиз�
но 90 тис. осіб, а у лісовому господарстві
— 66 тис. осіб. Активізувавши інвесту�
вання розвитку даного сектору економ�
іки у цю сферу можливо залучити, як
мінімум, 350—400 тис. осіб [2]. На сьо�
годні структура працюючих в лісовому
господарстві та суміжних галузях в Ук�
раїні та країнах ближнього зарубіжжя
характеризується даними поданими на
рисунку 4.

Практика Латвії доводить, що вдале
проведення реформ у лісогосподарській
галузі є цілком можливим. У цій балтій�

ській країні одне робоче місце в лісовому гос�
подарстві створило до десяти робочих місць у
суміжних секторах економіки таких, як: логі�
стика, переробна промисловість, виробництво
готової продукції (наприклад, меблів) [2].

Побудова моделі формування інвестиційно�
го механізму сталого лісокористування за пе�
реліченими принципами сприятиме створенню
дієвої системи стимулювання активізації інве�
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Рис. 4. Структура працюючих в лісовому
господарстві та суміжних галузях в Україні та країнах

ближнього зарубіжжя

Джерело: побудовано автором за даними [5].
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Джерело: власна розробка автора.
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стування розвитку лісово�
го сектору економіки.

Базові положення сис�
теми стимулювання інвес�
тиційної активності, як
зазначалось, закладено в
ряді законодавчих та нор�
мативно�правових актів.
Проте, на жаль, у них про�
понується досить обмеже�
ний набір економічних сти�
мулів інвестування розвит�
ку лісоресурсної сфери.
Зокрема, в Лісовому ко�
дексі України (далі — ЛКУ)
перелік інструментів еко�
номічного стимулювання,
передбачений ст. 99 ЛКУ
включає лише:

— компенсацію витрат
власникам лісів і лісокори�
стувачам при впровад�
женні ними заходів щодо
розширеного відтворення
лісів;

— застосування при�
скореної амортизації ос�
новних фондів землеохо�
ронного, лісоохоронного
та природоохоронного при�
значення [3].

Перелічені інструменти
стимулювання, як свідчить
практика, не дозволяють у повній мірі викону�
вати стимулюючу дію на господарську
діяльність усіх суб'єктів, які пов'язані з вико�
ристанням, розширеним відтворенням та охо�
ронною лісоресурсного потенціалу. На нашу
думку, існуючий перелік інструментарію стиму�
лювання активізації інвестування коштів у роз�
виток лісового господарства повинен мати на�
ступний склад (рис. 5).

Запровадженню нових засад стимулювання
активізації інвестування розвитку збалансова�
ного лісокористування мають передувати:

по�перше, розробка системи національних
принципів стимулювання активізації інвесту�
вання сталого розвитку лісового господарства
України;

по�друге, визначення об'єктів стимулю�
вання активізації інвестування збалансовано�
го лісокористування за інтегральною оцін�
кою комплексності використання лісоресур�
сного потенціалу. При цьому інтегральна оц�
інка комплексності використання лісоресур�
сного потенціалу має здійснюватись за пан�

європейськими критеріями (тобто за сукуп�
ністю основних вимог, за якими оцінюється
втілення у практику лісокористування прин�
ципів сталого розвитку лісового господар�
ства та визначається відповідність лісокори�
стування загальним положенням концепції
сталого ведення лісового господарства) та
індикаторами сталого ведення лісового гос�
подарства.

Результати оцінки доцільно подавати у
вигляді картодіаграм, що дозволить у про�
сторовому розрізі вивчати переваги і недо�
ліки окремих лісокористувачів в частині
комплексності використання лісоресурсно�
го потенціалу залежно від їх географічного
розміщення та наявної лісоресурсної бази
[8, с. 238].

по�третє, визначення складу інвесторів і
розробка заходів по створенню сприятливого
інвестиційного клімату;

по�четверте, визначення функціональних
складових інвестиційного механізму та його
інструментів;

Рис. 6. Інноваційна модель формування інвестиційного механізму
збалансованого лісокористування

Джерело: власна розробка.
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по�п'яте, оцінка еколого�економічної ефек�
тивності стимулювання активізації інвестуван�
ня коштів у забезпечення сталого розвитку
лісового сектору економіки.

Отже, інноваційна модель формування інве�
стиційного механізму збалансованого лісоко�
ристування має набувати наступного вигляду
(рис. 6).

Для успішної реалізації усіх запропонова�
них заходів потрібно внести відповідні уточнен�
ня до положень Лісового кодексу, Стратегії
реформування та розвитку лісового господар�
ства, державних та регіональних програм, дер�
жавних та регіональних програм розвитку лісо�
вого господарства та інших нормативно�право�
вих актів у частині не тільки декларування роз�
ширення набору економічних стимулів розвит�
ку суб'єктів лісоресурсної сфери, а й розробки
відповідних правил їх практичного застосуван�
ня.

ВИСНОВКИ
Ретельний аналіз кожного з запропонова�

них принципів побудови моделі формування
інвестиційного механізму збалансованого
лісокористування дає, підстави стверджувати,
що запровадження на практиці даної моделі
дозволить створити належне організаційно�
економічне підгрунтя для стимулювання
вітчизняних та зарубіжних інвесторів до інве�
стування коштів у розвиток лісового сектору
України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема економічного та соціального зна�

чення виробництва зернової органічної про�
дукції є актуальною на даний час, адже фор�
муються нові технології, які дають змогу задо�
вольнити попит споживачів на якісну продук�
цію та потреби виробників в отриманні більших
прибутків при менших витратах на виробницт�
во.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Ефективність виробництва органічної про�

дукції відображено в дослідженнях вітчиз�
няних науковців і практиків: А.С. Антонця,

УДК 338.439:633.1:631.147

Д. Д. Сухаревська,
аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВОЇ

ПРОДУКЦІЇ

D. Suharevs'ka,
Postgraduate, Mykolayiv State Agrarian University

ECONOMIC AND SOCIAL IMPORTANCE OF ORGANIC PRODUCTION GRAIN PRODUCTS

Зернове виробництво для сільськогосподарських підприємств є основною галуззю. Важливим питанням зали0
шається спосіб виробництва зернових культур. В останні роки популярності набуває виробництво сільськогоспо0
дарської продукції за екологічно чистою технологією — органічною.

Ефективність розвитку органічної технології формується під впливом багатьох чинників, зокрема грунтово0кліма0
тичних, технологічних, біологічних та інших, що ускладнює пошук додаткових можливостей для її підвищення.

The main industry for agricultural enterprises is grain production. An important issue is the method of production
of grain crops. In recent years agricultural production by clean technology (organic) is more popular.

The efficiency of organic technology is influenced by many factors, including soil and climatic, technological,
biological and others, which complicate the search for additional possibilities for its improvement.

Ключові слова: органічне виробництво, конвенційне виробництво, економічні переваги, ви6
робництво продукції, родючість грунтів.

Key words: organic production, conventional production, economic benefits, production, soil
fertility.

В.В. Гармашова, В.М. Писаренка, М.К. Шику�
ли, І.А. Шувара, В.В. Сокальського. Разом з тим
питання підвищення ефективності виробницт�
ва продукції за органічними системами й надалі
залишаються відкритими в межах окремих ре�
гіонів і сільських територій, спеціалізація яких
охоплює виробництво органічної сільськогос�
подарської продукції.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ
Метою статті є дослідження економічного

та соціального значення виробництва органіч�
ної зернової продукції сільськогосподарських
підприємствах.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні, за даними Федерації органічно�

го руху України, станом на 01.01.2014 рік на�
раховувалось 182 господарств, які виробля�
ють сільськогосподарську продукцію з орган�
ічним виробництвом продукції, а їх площа пе�
ревищує 400764 га (0,9% земель сільськогос�
подарського призначення). За цими показни�
ками Україна посідає 20 місце у світі у спис�
ку країн з найбільшими площами органічних
сільськогосподарських угідь. Частка сертиф�
ікованих органічних площ серед загального
об'єму сільськогосподарських угідь України
становить майже 0,9% [4]. При цьому Украї�
на займає перше місце в східноєвропейсько�
му регіоні щодо сертифікованої площі орган�
ічної ріллі, спеціалізуючись переважно на ви�
робництві зернових, зернобобових та олійних
культур; 90% виробленої вітчизняної органі�
чної продукції йде на експорт; продаж про�
дукції всередині країни забезпечує виробни�
кам рентабельність із одного гектара на 70%,
тоді як реалізація до Європи — 200% [2].

Більша кількість фермерських госпо�
дарств які займаються вирощуванням орган�
ічної продукції знаходиться на заході та у
центрі України — Київській, Полтавська, За�
карпатська, Івано�Франківська, Львівська,
Вінницька, Тернопільська, Житомирська об�
ласть.

В Україні перші кроки до виробництва
органічної продукції в Україні розпочалися з
1990 років. Активного розповсюдження вироб�
ництво органічної продукції набуло починаю�
чи з 2005 р. Враховуючи період, необхідний для
переходу до виробництва за органічної про�
дукції, сьогодні лише обмежена кількість
підприємств може вважатися органічними ви�
робниками. За підсумками 2014 р. найбільши�
ми із них є: ПрАТ "Етно Продукт", СОК "Дар
Жуківський", ФГ "Макишинський сад", СОК
"Надія", СТОВ "Нива", ФСГ "Золотий пармен",
ООО "Агрофирма "Гермес" [5].

У господарствах, які спеціалізуються на
вирощуванні органічної продукції, застосо�
вується "древлянська" система ведення зем�
леробства, що є спеціалізованою для зони до�
статнього зволоження Полісся та Лісостепу.
Сутність цього методу полягає в біологічно�
му способі відновлення родючості грунтів за
рахунок насичення посівів однорічними бо�
бовими культурами — горохом польовим (пе�
люшкою) та викою яровою в чистому посіві
та в сумішах з вівсом і ячменем, яровим ріпа�
ком, гірчицею білою і сизою, яровою пшени�
цею [1]. У процесі виробництва для знищен�

ня бур'янів застосовується біологічний
спосіб, ним же здійснюється і поповнення
запасів азоту, що дозволяє поліпшити фізичні
та мікробіологічні властивості грунту — для
цього широко використовуються зернобобові
культури, на яких традиційно спеціалізува�
лись зони Полісся та Північного Лісостепу
[3]. Також здійснюють усі можливі заходи
для ефективного ведення землеробства на
перелогах та малоокультурених землях з
підвищеним рівнем кислотності грунтів.
Зроблено наголос на високій насиченості
посівів озимими зерновими (до 80 %) та од�
норічними бобовими культурами (до 40%) [5].
Такий спосіб виробництва характеризується
можливістю постійних змін структури по�
сівних площ залежно від потреб ринку та про�
стотою впровадження, що полягає у викори�
станні скорочених сівозмін та їхній високій
спеціалізації.

У сільському господарстві підприємства
діляться за двома видами — це органічні та
конвенційні (традиційні) господарства. Гос�
подарства з органічною технологією вироб�
ництва (англ. Organic_Farming) є цілісна ба�
гатофункціональна модель господарювання
та виробництва органічної продукції, яка за�
безпечує збалансовану динамічну рівновагу
між компонентами інтегрованої соціо�еконо�
міко�екологічної системи протягом визначе�
ного проміжку часу з метою об'єднання еко�
номічного зростання та підвищення життєво�
го рівня з одночасним поліпшенням стану на�
вколишнього середовища. Господарства з
конвенційною (традиційною) технологією ви�
робництва — це господарства, які слідують
науково�технічному прогресу з високим
рівнем хімізації грунтів (без врахування не�
обхідності відновлення грунтового покриву)
та отримання максимальних прибутків від
врожайності культур. Господарства з конвен�
ційними технологіями виробництва породжу�
ють цілий ряд негативних наслідків, що при�
зводять до екологічної кризи. Так, грунти, на
яких вирощується продукція, забруднюється
радіонуклідами, важкими металами, пестици�
дами, хімічними речовинами.

Вирішити проблеми конвенційного вироб�
ництва продукції можна за допомогою відмо�
ви від хімічних речовин, хоча окремі напря�
ми допускають використання певних засобів
хімізації. При цьому нові системи землероб�
ства повинні бути конкурентноздатними і за�
безпечувати високі врожаї.

Урожайність зернових, які вирощуються
за органічними технологіями, є очікувано
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нижчими за урожайність зернових, які виро�
щуються у господарствах, які займаються
конвенційною технологією виробництва про�
дукції. Протягом останніх років урожайність
зернових, вирощених за органічними техно�
логіями коливалась у межах 82,3—95,7 % уро�
жайності культур, вирощених за конвенцій�
ними технологіями. Особливістю динаміки
врожайності культур, які вирощуються як
органічні та культури, які вирощуються як
конвенційні, доволі відмінна. Так, якщо для
органічних зернових урожайність становить
7,6 ц/га, то для конвенційних вже 51,6 ц/га,
на 1,2 ц/га менше [4].

Це свідчить про те, що підприємства, які
використовують органічні технології, більш
повно використовує існуючі резерви земле�
робства, завдяки чому негативний вплив при�
родно�кліматичного чинника зменшується, а
якщо він діє позитивно,  то його ефект
збільшується. Протягом останніх років вро�
жайність органічних культур зросла на 30%
(пік зростання протягом досліджуваного пе�
ріоду припадав на 2012 р. і становив на 6,9 ц/
га), у той час як урожайність зернових куль�
тур, вирощених за конвенційними технологі�
ями, підвищилась на 20% (пік зростання при�
падав на 2012 р. і становив 51,6 ц/га) [4]. Ви�
рощування культур за органічними техноло�
гіями дозволяє забезпечити не досить високі,
проте стабільні темпи зростання. Крім висо�
кої залежності від дії непрогнозованого чин�
ника (природно�кліматичних умов), тра�
диційні агропідприємства України зтикають�
ся з проблемою догляду за посівами, що
здійснюється за конвенційними технологія�
ми — із використанням пестицидів, гербіцидів
та інших хімікатів [2]. Високі ціни на міне�
ральні добрива та засоби захисту рослин по�
єднуються із недостатнім використанням
енергозберігаючих технологій, сортозаміни
та сортооновлення. Як наслідок, значні мате�
ріальні затрати та відносно невеликі обсяги
виробництва не дають агровиробникам підви�
щити конкурентоспроможність виробленої
продукції.

Висока ефективність використання землі
та інших ресурсів, яка досягаються господар�
ствами з органічним виробництвом, є важли�
вим стимулом для переходу господарств з
конвенційного на органічне виробництво. Ви�
користовуючи органічні технології вироб�
ництва продукції господарства отримують
вищі прибутку за рахунок більш високих цін
при реалізації продукції. Сьогодні він діє
лише для експорту аграрної продукції, але в

перспективі почне впливати і на збут на внут�
рішньому ринку. У світовому масштабі ринок
органічної продукції є одним з найбільш при�
вабливих, але сьогодні в Україні він перебу�
ває на стадії становлення. Це пов'язано з
низькою обізнаністю населення про концеп�
цію органічного харчування та недостатнім
рівнем доходів.

Крім екологічних, органічне виробництво
має ще й соціальні переваги, так господарства
з органічними технологіями виробництва про�
дукції не несуть ризику для здоров'я сільсько�
господарським працівникам, адже саме вони
найбільш уразливі до дії отрутохімікатів, які
використовуються при виробництві. Продук�
ція за органічними технологіями виробницт�
ва корисніша для споживачів за рахунок
мінімізації впливу на здоров'я токсичних та
стійких хімічних речовин. Продукція виробле�
на за конвенційними технологіями містить у
своєму складі понад 20 видів пестицидів. Дія
пестицидів за різновидами хімічних речовин
заснована на придушенні тих чи інших видів
біологічних реакцій. Впорядковують пестици�
ди за хімічним складом, за способом проник�
нення в організм шкідників і по об'єкту засто�
сування. Останній тип класифікації є найбільш
поширеним: відповідно до нього серед пести�
цидів виділяють інсектициди, які захищають
рослини від комах�шкідників, фунгіциди, що
борються з грибковими захворюваннями рос�
лин, лімбациди і акарициди, що забезпечують
захист від слимаків і кліщів, протруйники, за
допомогою яких здійснюється знищення
різноманітних шкідників в посадковому мате�
ріалі (насінні). Деякі пестициди здатні діяти
вражаюче: наприклад, протягом усього однієї
години перетворити пожовкле бадилля в зе�
лене, або за такий же нетривалий час змусити
рослини скинути листя, полегшивши тим са�
мим збирання врожаю — такою дією володі�
ють дефоліанти, ще один поширений різновид
агрохімічної продукції. Велику групу станов�
лять препарати для знищення бур'янів — гер�
біциди. Іноді пестициди і гербіциди помилко�
во ототожнюють, але насправді гербіциди є
лише однією з поширених категорій великого
сімейства пестицидів. Серед гербіцидів виділя�
ють препарати суцільної (загальної) і селек�
тивної (вибіркової) дії: перші знищують всю
рослинність як бур'янисту, так і культурну,
другі вражають тільки сміттєві рослини або
навіть будь�які певні їх види.

За дослідженнями вчених з різних країн,
продукти вирощені за органічними техноло�
гіями містять на 50% більше поживних речо�
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вин, мінералів та вітамін, заліза, магнія і фос�
фору, ніж аналогічні продукти вирощені за
конвенційними технологіями.

Підприємства з органічним виробництвом
реалізовують свою продукцію у межах Украї�
ни як звичайну та, частково, для подальшої
переробки як органічну. Висока рента�
бельність продукції агропідприємств з орган�
ічними технологіями за невеликого обсягу
виробництва пояснюється вищими цінами ре�
алізації продукції.

Для порівняння, за кордоном ціни на орга�
нічну продукцію перевищують ціни на про�
дукцію яка вирощена за конвенційними
технологіями на 30—50 %. В майбутньому до
цього поступово підійде й вітчизняний ринок.

Ціни на аграрну продукцію, за конвенцій�
ною та органічною технологією виробництва
є досить нестабільними та коливаються — за�
лежно від врожаю та експортно�імпортних
операцій. Зокрема протягом останніх років
ціни на зерно зазнали поступового знижен�
ня: для зернових, вирощених конвенційними
технологіями і реалізованих переробним
підприємствами, індекс скорочення у 2013/
2014 рр. становив 140% — проти зменшення
до 124,7% у 2012/2011 рр [4].

ВИСНОВКИ
Виробництво органічної продукції спря�

моване на розвиток інновації виробництва та
отримання прибутків. Саме органічні техно�
логії дають змогу самовідновлюватися грун�
товому покриву. Недивлячись на те, що уро�
жайність при застосуванні конвенційних тех�
нологій на 10% більша, ніж при застосуванні
органічних технологій, перевага віддається
господарствам з органічним виробництвом,
які отримують вищі прибутки за рахунок ви�
соких цін при реалізації продукції. При ви�
робництві за органічними технологіями змен�
шується ризики для здоров'я виробників та
споживачів, продукти містять на 50% більше

поживних речовин, мінералів та вітамінів,
заліза, магнію і фосфору ніж продукти виро�
щені за конвенційними технологіями. Вироб�
ництво зернової продукції за допомогою
органічних технологій значно підвищує соц�
іальне та економічне значення галузі.
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