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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із найважливіших напрямів фінансо-

вої політики аграрно-промислових компаній
України є формування і реалізація стратегії
управління фінансовими ресурсами, яка повин-
на сприяти їх фінансовому забезпеченню та
досягненню значних темпів зростання прибут-
ку, на засадах мінімізації фінансових ризиків
та оптимізації руху фінансових потоків.

 Неповторність та специфічність фінансо-
вих потоків у діяльності аграрно-промислових
компаній пов'язана із тим, що вони нагромад-
жують та використовують різні фінансові ре-
сурси за видами та рівнем їх ліквідності, тобто
відбувається рух різних активів і з різною швид-
кістю. Процеси управління фінансовими ресур-
сами аграрно-промислових компаній, які пере-
бувають у безперервному русі й змінах, направ-
лені на гармонізацію фінансових відносин аг-
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У статті розглянуті сучасні погляди на сутність фінансових потоків підприємств. Представлено види та власти-
вості фінансових потоків аграрно-промислових компаній. Виявлено характерні особливості фінансових потоків аг-
рарно-промислових компаній та їх взаємозв'язок із фінансовими результатами діяльності.

The modern views on financial flows of companies are examined at the article. The types and properties of agro-
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рарно-промислових компаній з іншими еконо-
мічними суб'єктами у всій складності їх
відтінків та різноманітності проявів. У зв'язку
із цим, необхідно визначитися із видами фінан-
сових потоків і виявити їх характерні власти-
вості.

 АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню фінансових потоків приді-
лено увагу в працях таких вчених, як З. Боді та
Р. Мертон, Г. Азаренкова, А. Азрилиян, О. Ва-
сюренко, О. Гудзь, Г. Кірейцев, О. Непочатен-
ко, Ю. Плущевська, В. Пономаренко, Ю. Пу-
тятін, М. Романовський, П. Стецюк, О. Тридід,
М. Якубовський. Проте серед вчених не існує
єдиної думки щодо розуміння та трактування
цього поняття, мало досліджені особливості та
характерні властивості фінансових потоків в
діяльності аграрно-промислових компаній.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Всі види фінансових потоків впливають на

результативність і платоспроможність госпо-
дарської діяльності аграрно-промислових ком-
паній. Для підвищення дієвості механізму фор-
мування і використання фінансових ресурсів
аграрно-промислових компаній, який націле-
ний на забезпечення безперервного відтворен-
ня в аграрно-промислових компаніях, з метою
подальшого підвищення їх конкурентоспро-
можності, зменшення ризиків діяльності та не-
передбаченої втрати платоспроможності, не-
обхідним є визначення змісту фінансових по-
токів, їх класифікаційних ознак та характерних
властивостей.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є ідентифікація фінансових

потоків у діяльності аграрно-промислових ком-
паній, виявлення взаємозв'язків між фінансо-
вими потоками та фінансовими ресурсами та їх
впливу на фінансові результати.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Здійснення господарських операцій аг-

рарно-промисловими компаніями, супро-
воджується певним цілеспрямованим рухом
фінансових ресурсів, який породжує від-
повідні економічні відносини. Тобто фінан-
сові відносини реалізуються завдяки їх ма-
теріальним носіям, роль яких виконують
фінансові ресурси [2].

Зв'язки між фінансовими ресурсами і фінан-
совими відносинами у всій сукупності їх бага-
тогранності і різноманітності втілюються у
фінансовому потоці. Фінансовим ресурсам при-
таманна мобільність, у зв'язку із чим і виника-
ють фінансові відносини, що супроводжують-
ся відповідними фінансовими потоками.

Кількісним еквівалентом фінансового пото-
ку протягом певного періоду виступають
фінансові ресурси, які здійснюють свій мобіль-
ний прояв. Таким чином, фінансовій потік кри-
сталізує та концентрує в собі найбільш прита-
манні властивості таких економічних категорій,
як фінанси, фінансові ресурси, фінансові відно-
сини.

Термін " фінансовий потік " набув поширен-
ня у застосуванні щодо розкриття сутності
фінансових процесів, що відбуваються в госпо-
дарській діяльності економічних суб'єктів. Для
характеристики діяльності аграрно-промисло-
вих компаній доцільно використовувати такий
термін, особливо, коли це стосується питань
формування, нагромадження, трансформації
та використання фінансових ресурсів [3].

Фінансовий потік — це цілеспрямований
рух фінансових ресурсів у процесі здійснення
господарських операцій аграрно-промислови-
ми компаніями, внаслідок якого виникають
економічні відносини.Тому з великої кількості
властивостей, що притаманні фінансовим по-
токам, необхідно виокремити найбільш важ-
ливі: місце здійснення, ритмічність, конфігура-
ція, складові основної діяльності, вектор спря-
мування.

 Місце здійснення. В залежності від місця
здійснення фінансові потоки можуть бути
внутрішні та зовнішні [2]. Якщо мають місце
економічні стосунки в аграрно-промислових
компаніях між підприємствами-учасниками
або їх структурними одиницями, то відбува-
ються внутрішні фінансові потоки. В процесі
господарської діяльності аграрно-промислові
компанії здійснюють партнерські взаємовідно-
сини з різними економічними суб'єктами та
фінансовими інституціями, в такому разі мають
місце зовнішні потоки.

 Ритмічність. За такою властивістю можли-
во представити фінансові потоки як нестійкі,
визначено стійкі та невизначено стійкі.

Так, нестійкі мають випадковий характер,
наприклад, субсидія або субвенція на без-
оплатній основі. Невизначено стійкі — це
фінансові потоки з терміном дії без лімітова-
ного обмеження, наприклад здійснення мате-
ріальних заохочувальних виплат. Визначено
стійкі характеризуються наявністю офіційно-
го підтвердження умов їх здійсненням у відпо-
відності до існуючої нормативно-правової
бази країни (здійснення сплати податків,
зборів, платежів до бюджету; сплата орендних
платежів).

Вектор спрямування. Згідно з даною влас-
тивістю фінансові потоки можна розглядати за
такими видами — однобічні і багатобічні. Од-
нобічні — це фінансові потоки, які пов'язані з
додатнім або від'ємним рухом фінансових ре-
сурсів, тобто збільшуються або зменшуються
їх обсяги. Особливістю багатобічних потоків є
різноманітність операцій, коли здійснення
однієї з них потребує відповідного вектору та
породжує іншу операцію з іншим вектором
спрямування.

Складові основної діяльності. Такі фінан-
сові потоки віддзеркалюють види основної
діяльності аграрно-промислової компанії.

Здійснення операційної діяльності супро-
воджується потоками, на які покладено функ-
ції фінансового забезпечення складного від-
творювального ланцюга: витрати на виробниц-
тво, виручка від реалізації продукції тощо. В
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рамках здійснення фінансової діяльності рух
фінансових ресурсів спрямований на підвищен-
ня дієвості використання активів аграрно-про-
мислових компаній.

Фінансова діяльність характеризується
отриманням дивідендів за акціями, відсотків за
облігаціями або витратами щодо придбання
цінних паперів [6]. Інвестиційна діяльність пе-
редбачає отримання доходів від інвестицій у
дочірні, спільні підприємства або здійснення
витрат з фінансування інвестиційних проектів
[4].

Конфігурація. Фінансові потоки можуть
бути представлені як матеріальні, грошові та не
грошові, тобто сама назва потоків дає уявлен-
ня про предметність виразу їх здійснення.

Представлена класифікація уможливлює
конструювання механізму керування та коре-
гування фінансових потоків в аграрно-про-
мислових компаніях, що має на меті підвищен-
ня результативності всіх видів його діяльності.
Тому досить затребуваною є конкретизація
фінансових потоків в узагальненій їх харак-
теристиці з нівелюванням виду фінансових ре-
сурсів.

Цим пояснюється необхідність розгляду
таких характерних його властивостей, як
швидкість, термін, ритмічність руху. Ці власти-
вості фінансового потоку знаходяться у тісно-
му зв'язку із ліквідністю фінансових ресурсів,
які формують структуру фінансових ресурсів
аграрно-промислових компаній (табл. 1).

В аграрно-промислових компаніях у часо-
вому інтервалі 2006—2012 рр., композиційні
частки між складовими фінансових ресурсів за
їх ліквідністю та ризиком не коливаються. Не-
сприятливим аспектом можна вважати на-
явність великого низько ліквідного сегменту
фінансових ресурсів (23,6 %) та частку фінан-
сових ресурсів із високим ризиком (92,2 %) —
до них відносимо борги дебіторів та ліквідні
запаси товарів.

В аграрно-промислових компаніях у часо-
вому інтервалі 2006—2012 рр., композиційні

частки між складовими фінансових ресурсів за
їх ліквідністю та ризиком не коливаються. Не-
сприятливим аспектом можна вважати на-
явність великого низько ліквідного сегменту
фінансових ресурсів (23,6 %) та частку фінан-
сових ресурсів із високим ризиком (92,2 %) —
до них відносимо борги дебіторів та ліквідні
запаси товарів.

Мобільні властивості фінансових ресурсів
пов'язані з їх швидкістю [7]. Таку властивість
фінансового потоку можна розглядати як
здатність фінансових ресурсів в процесі госпо-
дарської діяльності здійснювати обертання [5].

Фінансові потоки також характеризуються
терміном руху. Наприклад, перетворення то-
варно-матеріальних цінностей у готову продук-
цію, або погашення дебіторської заборгова-
ності.

Ритмічність фінансового потоку пов'язана
з темпами використання та надходження
фінансових ресурсів, тобто надходження і вит-
рачання. Вона вимагає певної координації по-
зитивних і від'ємних потоків [10].

Представлені властивості характеризують-
ся певною кореляцією. Так, зі збільшенням
швидкості руху фінансових потоків та його
ритмічністю відповідно витрачається менше
часу на обертання. Між наведеними властиво-
стями існує тісний зв'язок

Аграрно-промислові компанії розпочина-
ють господарську діяльність з пошуку, акуму-
ляції, нагромадження, трансляції та викорис-
тання фінансових ресурсів. Для того, щоб
здійснити виробничу діяльність потрібні наявні
фінансові ресурси, які необхідно задіяти з ме-
тою отримання засобів виробництва. Сформо-
ваний ресурсний і технічний потенціал умож-
ливлює здійснення відтворення в межах аграр-
но-промислової компанії. Поєднання факторів
виробництва, тобто вплив робочої сили на за-
соби виробництва відбувається на виробничій
стадії відтворювального процесу.

Швидкість руху фінансового потоку на цій
стадії залежить від технічних характеристик

Таблиця 1. Структура фінансових ресурсів аграрно-промислових компаній
за рівнем ліквідності та ризику, %*

Складові фінансових ресурсів 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Частка фінансових ресурсів у 

структурі оборотних активів 35,7 41,7 41,9 49,0 52,9 57,5 

 

55,2 

За ступенем ліквідності  

Високоліквідні 3,0 3,1 4,3 3,2 4,4 5,5 4,4 

Помірноліквідні 76,8 73,5 74,5 78,0 73,7 71,1 72,0 

Низьколіквідні 20,2 23,4 21,2 18,8 21,9 23,4 23,6 

За ризиком вкладення  

із мінімальним ризиком 3,0 3,1 4,3 3,2 4,4 5,5 6,0 

із середнім ризиком 2,2 1,9 3,0 1,6 1,5 1,4 1,8 

із значним ризиком 94,8 95 92,7 95,2 94,1 93,1 92,2 
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обладнання, техніки, рівня виробничих техно-
логій та продуктивності праці. Ритмічність руху
фінансового потоку на цьому етапі сприятиме
зменшенню здійснених витрат та собівартості
продукції, що позитивно вплине на фінансові
потоки. Проте наявність сплаченого мита при-
зведе до від'ємних фінансових потоків в аграр-
но-промислових компаніях [8].

Результатом здійснення виробничої стадії
відтворення аграрно-промисловою компанією
є отриманий кінцевий продукт , що сформував-
ся в результаті діяльності підприємств-учас-
ників та структурних одиниць. Виготовлена
продукція повинна надійти до кінцевого спо-
живача з мінімальним часовим лагом. Від цьо-
го залежить швидкість та терміни позитивних
фінансових потоків. Проте може існувати си-
туація, коли фінансові потоки на цьому етапі
зменшуються за рахунок створення запасів не-
реалізованої продукції.

Подальший рух фінансових потоків пов'я-
заний з особливостями ціноутворення в аграр-
но-промисловій компанії та існуючою кон'юн-
ктури ринку. Якщо виробництво продукції до-
статньо прибуткове, то дохід від її реалізації
значно перевищує витрати аграрно-промисло-
вих компаній, тобто зростають позитивні
фінансові потоки. Такі ситуації можливі за ви-
сокої якості, екологічної чистоти або органіч-
ності аграрно-промислового виробництва, тоб-
то за умови задоволення потреб споживачів на
ринку.

Після отримання виручки від реалізації
продукції фінансовий потік зменшується на
суму сплачених податків, зборів, платежів,
що перераховують у залежності від суми до-
ходу [4]. На цьому етапі діяльності фінансо-
вий потік залежить від понесених витрат на
виробництво і реалізацію продукцію. Якщо
отримані доходи перевищують постійні та
змінні витрати на виробництво продукції, то
аграрно-промислова компанія отримала по-
зитивний показник результативності основ-
ної діяльності.

 Далі аграрно-промислові компанії повинні
сплатити фіксований сільськогосподарський
податок, або податок на прибуток, що визна-
чається організаційно-правовою формою фор-
мування або системою оподаткування, що ним
застосовується. Таким чином, отримання чис-
того доходу віддзеркалюється у фінансовому
потоці, ритмічність та термін руху якого пов'я-
зані із встановленими термінами розрахунків за
податковими зобов'язаннями.

 Аграрно-промислові компанії зацікавлені
у стабільності та прибутковій діяльності
підприємств — учасників або його структурних
одиниць. Важливою умовою ефективного фун-
кціонування є забезпечення рівномірності та
збалансування фінансових потоків у цих
підприємствах та підрозділах, проте це не зав-
жди можливо як з технологічної, так з фінан-
сової точок зору.

Розширення сфери збуту, завоювання но-
вих ринків реалізації продукції супровод-
жується суперечливими ситуаціями в діяль-
ності аграрно-промислових компаній. З одно-
го боку, збільшуються обсяги реалізації про-
дукції та надходження виручки, проте, з іншо-
го боку можуть виникати проблеми з вчасністю
та повнотою виконання зобов'язань партнерів.
Такі аспекти діяльності проявляються у виник-
ненні та збільшенні дебіторської заборгова-
ності.

Заборгованість дебіторів для аграрно-про-
мислових компаній представляє собою недоот-
риманий ресурс, який знаходиться за його ме-
жами та гальмує подальший рух фінансових
потоків [1]. У свою чергу, наявність дебіторсь-
кої заборгованості є джерелом виникнення
кредиторської заборгованості, що призводить
до труднощів або неможливості розрахувати-
ся за зобов'язаннями та несе загрозу штраф-
них санкцій та збитків.

 Отриманий чистий дохід в аграрно-промис-
ловій компанії є визначальним для подальших
напрямів руху фінансових потоків. Так, важ-
ливим в його діяльності є забезпечення подаль-

Компанія 
Чистий дохід, млн грн. Чистий прибуток, млн грн. 

2012 р. 2013 р. Зміна,% 2012 р. 2013 р. Зміна, % 

Ukrlandfarming 15098 16550  9,62 4327 6024 39,22 

Кернел 15017 16600 -9,86 322 355 10,10 

МХП 11248 11953 6,27 2478 1295 -47,75 

Астарта 3702 4073 10,03 466 298 -36,11 

Мрія 2781 3986 48,34 1394 707 -49,26 

Агротрейд 2830 3189 12,69 197 188 -4,16 

Росток-Холдинг 2509 1600 -36,23 92 23 -75,46 

Індустріальна 

молочна 
компанія 

601 917 52,46 150 206 37,88 

Таблиця 2. Фінансові результати діяльності аграрно-промислових компаній
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шого відтворення у збільшених обсягах за
кількістю, асортиментом, властивостями та
вартістю (табл. 2).

Фінансові результати діяльності найбіль-
ших аграрно-промислових компаній ілюстру-
ють наявні тенденції, що склалися в аграрно-
промисловому виробництві України [9]. Ос-
танні роки показали, що завдяки аграрно-
промисловим компаніям вирішуються питан-
ня продовольчої безпеки в Україні та світі,
активізується експортна діяльність в аграрній
сфері, харчовій промисловості. Економічні
проблеми, що охопили всі галузі національ-
ної економіки, значні темпи інфляції та де-
вальвація національної валюти, різке зрос-
тання курсу долара США, євро та інших іно-
земних валют, військові події на сході країни
та негативно вплинули на позитивну динамі-
ку діяльності українських аграрно-промис-
лових компаній. Запас фінансової міцності
дозволяє їм утримувати фінансову стійкість,
не зважаючи на зменшення чистого доходу та
прибутку.

ВИСНОВКИ
Для фінансової забезпеченості аграрно-

промислових компаній необхідним є збалансо-
ваність та інтенсивність руху фінансових ре-
сурсів, вартісна та кількісна оптимізація їх
складу. Оскільки фінансові потоки відобража-
ють процес господарської діяльності, актуаль-
ними в системі фінансових взаємовідносин аг-
рарно-промислових компаній із іншими суб'єк-
тами господарювання є питання оптимального
перерозподілу фінансових потоків та макси-
мальної прибутковості використання фінансо-
вих ресурсів. Визначення видів фінансових по-
токів та виявлення їх характерних властивос-
тей відіграє важливого значення в організації
системи управління фінансовими ресурсами з
метою забезпечення стійкого фінансового ста-
ну та отримання позитивних фінансових ре-
зультатів діяльності, що уможливлює мініміза-
цію впливу ризиків на фінансові потоки та на-
явність джерел фінансування подальших від-
творювальних процесів аграрно-промислових
компаній.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Аграрний потенціал України не реалізуєть-
ся повною мірою, оскільки не створено ефектив-
ного та дієвого національного інфраструктурно-
го забезпечення збуту сільськогосподарської
продукції та продуктів її переробки. Одним з
перспективних та інноваційних напрямів розвит-

УДК 338.43

К. Б. Харук,
к. е. н., доцент кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики,
Львівський університет бізнесу та права
Р. М. Скриньковський,
к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій,
Львівський університет бізнесу та права

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНО-
МАРКЕТИНГОВОГО ЦЕНТРУ

K. Kharuk,
PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Demography,
Labor Relations and Social Policy Lviv University of Business and Law, Ukraine
R. Skrynkovskyy,
PhD in Economics, Associated Professor of the Department
of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine

FORMATION OF REGIONAL AGRO-MARKETING CENTRE

У науковій статті досліджено вплив процесу євроінтеграції на зміни в інфраструктурі аграрного сектора Украї-
ни. Викладено дослідження світового досвіду створення та становлення оптових ринків сільськогосподарської про-
дукції, а також проаналізовано їх діяльність у сучасних умовах господарювання. Встановлено необхідність вдоско-
налення розвитку інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарської продукції на регіональному рівні.
Висвітлено поняття комплекс маркетингу в контексті діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції.
Розглянуто можливості застосування комплексу маркетингу інноваційного розвитку оптових ринків сільськогоспо-
дарської продукції. Обгрунтовано доцільність трансформації вітчизняних оптових ринків сільськогосподарської про-
дукції в регіональні аграрно-маркетингові центри. Проаналізовано передумови для формування регіональних аг-
рарно-маркетингових центрів в Україні. Окреслено перспективи подальшого розвитку інфраструктури вітчизняно-
го аграрного сектора.

In a scientific article it was investigated impact of the process of European integration onto the changes in the
infrastructure of the agricultural sector of Ukraine. In the article it was researched the world experience of the creation
and establishment of wholesale markets of agricultural products, and was analyzed their activity in the contemporary
economy. It was established the necessity of improving the infrastructure provision of agricultural markets at the regional
level. Article deals with the concept of the marketing mix in the context of wholesale markets of agricultural products.
The possibilities of the marketing mix in the innovative development of wholesale markets of agricultural products were
applied. It was grounded feasibility of transformation domestic wholesale markets of agricultural products in the regional
agricultural marketing centers. It was analyzed conditions of the formation regional agricultural marketing centers in
Ukraine. Prospects of further development of the infrastructure of the domestic agricultural sector were outlined.

Ключові слова: аграрний сектор, оптовий ринкок сільськогосподарської продукції, марке-
тинг в аграрній сфері, регіональний аграрно-маркетинговий центр.

Key words: agricultural sector, wholesale market of agricultural products, marketing in
agriculture, regional agricultural marketing centers.

ку інфраструктури аграрного ринку України є
створення регіональних аграрно-маркетингових
центрів.

Враховуючи тенденції розвитку світової еко-
номіки, необгрунтоване зростання цін на продо-
вольство та аграрну сировину виникає не-
обхідність посилення державного впливу щодо
регулювання діяльності оптових ринків сільсько-
господарської продукції використовуючи вітчиз-
няний та зарубіжний досвід.
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У розв'язанні вказаної проблеми важливе
місце відводиться формуванню й розвитку націо-
нального і регіональних ринків сільськогоспо-
дарської продукції. Існуюча в агропромислово-
му комплексі ринкова інфраструктура є недоско-
налою, оскільки знаходиться лише на початко-
вому етапі свого формування, її окремі складові
елементи розрізнені і функціонують хаотично.
Відтак, вищевикладене викликає необхідність по-
глибленого дослідження процесу трансформації
вітчизняних оптових ринків сільськогосподарсь-
кої продукції у регіональні аграрно-маркетин-
гові центри, а також рекомендацій щодо їх фор-
мування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукової статті є дослідження проце-

су формування вітчизняних регіональних аграр-
но-маркетингових центрів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ

ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Економічні дослідження проблем формуван-
ня, функціонування і розвитку оптових ринків
сільськогосподарської продукції були пов'язані
з процесами реформування агропромислового
комплексу та системи оптової торгівлі. Пробле-
матику розбудови оптових ринків сільськогоспо-
дарської продукції досліджували такі вітчизняні
вчені: Р.Я. Корінець, Ф.В. Горбонос, Л.А. Ян-
ковська, Б.М. Мізюк, Ю.П. Кашуба, Я.С. Янишин,
Н.Ф. Павленчик, Ж.В., Семчук, Л.О. Швецова,
В.М. Лисюк та інші. Особливості маркетингу в
аграрній сфері досліджували вчені-економісти:
О.Ю. Бочко, Ю.І. Данько, О.О. Красноруцький,
І.О. Соловйов та інші.

Ознайомившись із ключовими положеннями
наукових праць вищевказаних науковців щодо
дослідження проблематики маркетингового за-
безпечення функціонування аграрних підпри-
ємств [3—10], виявлено, що все ж таки недостат-
ньо вирішеними залишаються питання форму-
вання єдиної регіональної системи управління
маркетингом інноваційного розвитку оптових
ринків сільськогосподарської продукції, яка
охоплювала б всі рівні та створювала сприятливі
умови для діяльності регіональних аграрно-мар-
кетингових центрів. Вказане зумовлює акту-
альність та своєчасність тематики дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Європейські орієнтири спрямовують вітчиз-
няний аграрний сектор у відповідності до інно-
ваційного напряму розвитку та відкривають
можливості для регенерації сільського господар-

ства в умовах глобальних змін економіки Украї-
ни. Підписання політичної частини Угоди про
асоціацію України з Європейським Союзом зу-
мовлює процес переорієнтації вітчизняної еко-
номіки. Відносини між Україною та Європейсь-
ким Союзом переводяться в іншу площину, а
саме: від партнерства і співробітництва до пол-
ітичної асоціації та економічної інтеграції.
Відтак, важливим елементом Угоди є положен-
ня про створення поглибленої та всеохоплюю-
чої зони вільної торгівлі, що дозволить вітчиз-
няним сільськогосподарським виробникам знач-
но розширити ринки збуту своєї продукції.

Стратегічний євроінтеграційний вибір Украї-
ни передбачає трансформацію внутрішнього і
зовнішнього середовища інфраструктури вітчиз-
няного аграрного сектора. Економічна роль аг-
рарного ринку, яка була за часів адміністратив-
но-командної економічної системи, вийшла да-
леко за межі пасивного просування сільськогос-
подарської продукції від первинного аграрного
товаровиробника до кінцевого споживача. На
даний час аграрний ринок вже виконує активну
управлінську роль координатора економічних
процесів, задовольняючи потреби масового спо-
живання сільськогосподарської продукції.

Відтак, виявлено, що оптова торгівля сіль-
ськогосподарською продукцією перетворюється
на складну динамічну підсистему, що функціо-
нує в межах великомасштабної, соціально-еко-
номічної системи ринкового середовища. Це зу-
мовило гостру необхідність зміни концепції оп-
тової торгівлі сільськогосподарською продук-
цією. А саме: створення оптових ринків сільсько-
господарської продукції та їх об'єднання у ме-
режі.

Правовий статус оптових ринків сільськогос-
подарської продукції (ОРСП) визначено Зако-
ном України "Про оптові ринки сільськогоспо-
дарської продукції". Відповідно до Закону оптові
ринки сільськогосподарської продукції визнача-
ються як юридична особа, предметом діяльності
якої є надання послуг, що забезпечують здійс-
нення оптової торгівлі сільськогосподарською
продукцією, і якій в установленому цим Законом
порядком надано статус оптового ринку сіль-
ськогосподарської продукції [1].

Оптові ринки сільськогосподарської про-
дукції функціонують у переважній більшості
країн світу, у багатьох містах: Європи, Північної
та Південної Америки, Австралії, Східної Азії,
Африки. Велика кількість таких оптових ринків
є членами Всесвітньої організації оптових ринків.
Відтак, досліджено, що вітчизняні оптові ринки
сільськогосподарської продукції, обладнані та
функціонують з урахуванням успішного досвіду
оптових ринків — учасників Всесвітньої органі-
зації оптових ринків (World Union of Wholesale
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Markets / WUWM). Розглянемо особливості ді-
яльності іноземних оптових ринків сільськогос-
подарської продукції більш детально [9, c. 58—
60]:

— у Польщі функціонує шість регіональних
оптових ринків сільськогосподарської продукції:
"Броніше", "Познань", "Гданськ", "Вроцлав",
"Лодзь", "Люблін";

— у Франції створено мережу з 16 оптових
ринків національного значення, для того, щоб
модернізувати та раціоналізувати торгівлю
сільськогосподарськими продуктами. Зокрема,
частка оптового ринку "Ранжис" сягає 60 % су-
купного продовольчого обороту міста Париж;

— специфіка організації оптової торгівлі
сільськогосподарською продукцією в Іспанії
проявляється у створенні акціонерного товари-
ства (АТ) "Меркаса", яке об'єднує 22 оптових
ринків, розташованих у більшості великих
іспанських міст;

— особливістю оптової торгівлі сільськогос-
подарською продукцією у Нідерландах є особ-
лива система плодоовочевих аукціонів, що пра-
цюють на кооперативних засадах;

— у США оптових ринків сільськогоспо-
дарської продукції в основному функціонують
у великих містах та всесвітньо відомих промис-
лових центрах: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-
Франциско, Філадельфії, Бостоні, Чикаго, Бал-
тіморі та інших. Частка товарообороту продо-
вольчих товарів ОРСП у загальному обороті
США досягає майже 40 %. Продукція, яка реал-
ізується ОРСП поставляється як із США, так із
країн Південної Америки, Австралії та інших
держав;

— особливістю створення оптових ринків
сільськогосподарської продукції в Японії є роз-
роблена та прийнята Національна програма
щодо функціонування оптових продовольчих
ринків. Відповідно до вище згадуваної програми
в 56 містах Японії функціонують два види про-
довольчих ринків: центральні оптові ринки
сільськогосподарської продукції (88 ринків) і
місцеві оптові ринки сільськогосподарської про-
дукції (1586 ринків).

Найбільші 20 оптових та оптово-продоволь-
чих ринків світу знаходяться в Китаї, Мексиці,
Бразилії, Франції, Аргентині, Нідерландах,
Іспанії, Італії, Киргизстані, Таїланді, Україні,
Туреччині, Австралії. На думку фахівців Все-
світнього союзу гуртових ринків, у глобальному
масштабі — 25 % населення вживає продукцію
саме з гуртових ринків, а розширення мережі
супермаркетів призупиняє процес економічного
розвитку країн виробників сільськогосподарсь-
кої продукції. Проведені дослідження фахівців
Всесвітнього союзу гуртових ринків також по-
казали, що з одиниці доданої вартості реалізо-

ваної сільськогосподарської продукції через ме-
режу супермаркетів у країні залишається лише
7 % коштів, в той же час при реалізації такої про-
дукції на внутрішніх ринках у країні залишають-
ся 70 % [9, с. 58].

Із зарубіжного досвіду можна зробити вис-
новок, що спільним для більшості оптових ринків
сільськогосподарської продукції — учасників
Всесвітньої організації оптових ринків є:

— ключова роль щодо їх формування та фун-
кціонування належить органам державної та
місцевої влади;

— простежується наявність чіткого регіональ-
ного зонування та об'єднання цих ринків у мережі.

За останні п'ять років в Україні відбулось знач-
не підвищення темпів формування ринкової
інфраструктури. З 2011 р. зведення мережі опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції про-
водиться у рамках національного проекту "Зелені
ринки" — створення мережі регіональних опто-
вих продовольчих ринків". Міністерство аграрної
політики та продовольства України надало ста-
тус оптового ринку сільськогосподарської про-
дукції достатньо великій кількості оптових ринків.
Відтак, було зареєстровано дванадцять юридич-
них осіб, що реалізують проекти з будівництва їх
інфраструктури практично у всіх регіонах Украї-
ни, зокрема у Львівській, Київській, Запорізькій,
Одеській, Харківській, Рівненській, Луганській,
Миколаївській областях та по два ринки у Хер-
сонській та Донецькій областях. Таким чином
вітчизняні оптові ринки сільськогосподарської
продукції охоплюють усю територію країни із за-
ходу на схід і з півночі на південь. А це передбачає
необхідність координації та систематизації їх
діяльності.

Саме ринкова інфраструктура може забезпе-
чити ефективне просування продукції від вироб-
ника до споживача, зменшення втрат, підвищен-
ня якості, формування ринкових цін. А однією з
найважливіших складових такої інфраструкту-
ри має бути мережа оптових ринків сільськогос-
подарської продукції. Мережа таких ринків має
бути об'єднана з регіональними аграрно-марке-
тинговими центрами (РАМЦ).

Формування оптових ринків сільськогоспо-
дарської продукції — лише перший і необхідний
етап перебудови каналів товарообігу. Подаль-
ший їх розвиток як елемент цілісної системи аг-
рарної логістики має бути скерований в іннова-
ційному напрямі. Тому оптові ринки повинні пе-
рерости в РАМЦ, де покупці й продавці зможуть
не тільки продати чи купити продукцію, а й от-
римати повний спектр послуг: підготувати товар
для продажу, провести розрахунки, отримати
кредит, транспортні послуги, дізнатися про ціни
на товари, отримати інформацію від дорадчих
служб про нові технології [6].



11
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2014

РАМЦ створюються відповідно до наказу
Міністерства аграрної політики України "Про
регіональні аграрно-маркетингові центри опто-
вої торгівлі сільськогосподарською продук-
цією" № 660 від 13 листопада 2006 р. І відповід-
но до даного наказу поняття регіональний аг-
рарно-маркетинговий центр (РАМЦ) трактуєть-
ся — як просте товариство, створене з метою
продовження виробництва і збуту сільськогос-
подарської продукції, обслуговування вироб-
ників та споживачів сільськогосподарської про-
дукції шляхом організації процесу гуртової та
дрібно-гуртової торгівлі такою продукцією та
продуктами її переробки, надання комплексних
послуг та створення найбільш сприятливих умов
для продавців і покупців, яке має необхідну для
цього територію та належну інфраструктуру,
концентрує і технологічно поєднує сервісні
служби, що задіяні у функціонуванні аграрно-
го ринку [2].

На нашу думку, таке визначення в певній мірі
дублює визначення оптового ринку сільськогос-
подарської продукції й не враховує специфіку
саме РАМЦ. Відповідно ми пропонуємо розгля-
дати РАМЦ в першу чергу, як ключову сполучну
ланку інфраструктури аграрного сектора Украї-
ни, яка на основі впровадження комплексу мар-
кетингу буде ефективно здійснювати організа-
цію, управління, планування, прогнозування,
контроль та моніторинг діяльності оптових
ринків сільськогосподарської продукції.

Комплекс маркетингу в контексті діяльності
оптових ринків сільськогосподарської продукції
можна трактувати, як сукупність різноманітних
практичних заходів впливу на аграрний ринок
або пристосування діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції до ситуації на
продовольчому ринку України, а також своєчас-
ного та гнучкого реагування на її зміни.

Комплекс маркетингу РАМЦ становить таку
комбінацію маркетингових інструментів, завдя-
ки якій забезпечується досягнення окреслених
цілей оптових ринків сільськогосподарської про-
дукції. Головна мета розробки комплексу — за-
безпечення стійких конкурентних переваг опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції, за-
воювання міцних ринкових позицій.

Комплекс маркетингу в контексті діяльності
оптових ринків сільськогосподарської продукції
складається з наступних елементів:

— товарна політика оптових ринків сіль-
ськогосподарської продукції (Product);

— цінова політика оптових ринків сільсько-
господарської продукції (Price),

— політика збуту оптових ринків сільсько-
господарської продукції (Place);

— політика просування оптових ринків
сільськогосподарської продукції (Promotion).

Всі елементи комплексу маркетингу між со-
бою взаємопов'язані. Чітко сплановані і добре
налагоджені заходи комплексу маркетингу спри-
яють успіху в боротьбі з конкурентами, бо як пе-
ремагає той, хто підтримує ефективний зв'язок
зі споживачами, здатний задовольнити їхні по-
треби щодо економічності та зручності концепції
продукту.

На основі виділення елементів комплексу
маркетингу в контексті діяльності оптових
ринків сільськогосподарської продукції ми ви-
окремили функції РАМЦ як важливого елемен-
та інфраструктури аграрного ринку України:

— забезпечення прозорості вітчизняного аг-
рарного ринку;

— забезпечення оптимальних умов для нала-
годження виробництва і збуту сільськогоспо-
дарської продукції на національному та міжна-
родному рівнях (можливість скористатися по-
слугами дорадчих та консалтингових служб, ви-
робникам отримати замовлення на виробництво
продукції, здійснити митне оформлення, подат-
кові та банківські платежі за угодами, сформу-
вати із дрібних оптові партії продукції для по-
дальшого переміщення їх в інші регіони або за
кордон);

— інформаційне забезпечення учасників аг-
рарного ринку;

— координація діяльності всіх вітчизняних
оптових ринків;

— надавати комплексні інформаційні послу-
ги про ситуацію на аграрному ринку держави;

— інформаційне забезпечення щодо новітніх
технологій в галузі агровиробництва;

— моніторинг та регулювання ціноутворен-
ня на сільськогосподарську продукцію як на ре-
гіональному рівні, так і на державному;

— моніторинг показників якості продукції та
пропонованих послуг за допомогою вибірково-
го обстеження ОРСП загалом по Україні;

— моніторинг стану попиту та пропозиції на
сільськогосподарську продукцію як на ре-
гіональному рівні, так і на державному;

— підготовка та підвищення кваліфікації пра-
цівників оптових ринків сільськогосподарської
продукції;

— співпраця з науково-дослідними центами,
лабораторіями, вищими навчальними закладами
для підвищення рівня обслуговування та покра-
щення технологічних процесів;

— впровадження передового досвіду євро-
пейських стандартів і технологій організації оп-
тової торгівлі сільгосппродукцією;

— співпраця з міжнародними організаціями
оптових ринків;

— співпраця та обмін досвідом із зарубіжни-
ми оптовими ринками сільськогосподарської
продукції;
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— здійснення експортних та імпортних опе-
рацій із реалізації сільськогосподарської про-
дукції;

— наповнювання бюджету та оптимізувати
видатки;

— посилення конкуренції на споживчому
ринку;

— підвищення рівня обслуговування вироб-
ників та споживачів сільськогосподарської про-
дукції шляхом організації процесу гуртової та
дрібно-гуртової торгівлі та переробки даної про-
дукції для створення найбільш сприятливих умов
для продавців і покупців, на території із належ-
ною інфраструктурою, де концентруються і тех-
нологічно поєднуються сервісні служби, що за-
діяні у функціонуванні аграрного ринку і, як на-
слідок, підвищення рівня життя населення.

За умови, якщо всі вітчизняні оптові ринки
сільськогосподарської продукції працюватимуть
в єдиному інформаційному просторі РАМЦ
може створювати передумови для досягнення
цілей їх збалансованого інноваційного розвит-
ку, що об'єктивно передбачає застосування су-
купності спеціальних засобів просторової мар-
кетингової політики, які можна класифікувати
за певними групами:

1) нормативно-адміністративні: законодавчі
та нормативні акти, санкції, нормативи в аграр-
ному секторі тощо;

2) економічні, які виконують функції сприян-
ня або стримування ефективного функціонуван-
ня оптових ринків сільськогосподарської про-
дукції того чи іншого регіону: інструменти гро-
шово-кредитної політики, гарантії держави у
сфері кредитування, інструменти фінансово-
бюджетної політики, пільги і стимули за подат-
ками, територіальна диференціація платежів за
комунальні послуги, звільнення від сплати місце-
вих податків і зборів;

3) інфраструктурні засоби формування опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції: бу-
дівництво та модернізація транспортної мережі,
що посилює доступ до земельних ресурсів; роз-
винута виробнича інфраструктура; розгалуже-
на соціальна інфраструктура; засоби, спрямовані
на формування комфортного виробничо-еконо-
мічного простору;

4) інноваційно-організаційні, що передбача-
ють співпрацю оптових ринків сільськогоспо-
дарської продукції організацію із технопарками,
логістичними центрами, бізнес-інкубаторами
тощо, з метою цілеспрямованої локалізації ок-
ремих груп виробників чи працівників сфери на-
давання послуг;

5) інформаційні засоби, спрямовані на орієн-
тацію всіх зацікавлених сторін щодо можливо-
стей і обмежень ефективності діяльності опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції

(індивідуальні інформаційні засоби: реклама,
інвестиційні пропозиції конкретним інвесторам;
масові інформаційні засоби: інвестиційні стра-
тегії розвитку оптових ринків сільськогоспо-
дарської продукції, програми економічного і
соціального розвитку оптових ринків сільсько-
господарської продукції, програми партнер-
ства, міжрегіонального та транскордонного
співробітництва).

В Україні РАМЦ ми пропонуємо сформува-
ти за принципом регіонального зонування, тоб-
то на базі найбільш інноваційно активних вітчиз-
няних оптових ринків сільськогосподарської
продукції в 5-ти частинах країни:

— на заході — "Західний РАМЦ' на базі
ОРСП "Шувар" (ТОВ "Ринок сільськогоспо-
дарської продукції "Шувар", Львівська область);

— у центрі — "Центральний РАМЦ" на базі
ОРСП "Столичний" (ТОВ "Ринок сільськогоспо-
дарської продукції "Столичний", Київська об-
ласть);

— на сході — "Східний РАМЦ" на базі ОРСП
"Господар" (ТОВ "Ясинуватський Агросервіс",
Донецька область);

— на півдні — "Південний РАМЦ" на базі
ОРСП "Янтар" (ТОВ "Ринок сільськогосподарсь-
кої продукції "Янтар", Херсонська область);

— на півночі — "Північний РАМЦ" на базі на
базі ОРСП "Лелека" (ТОВ "Ринок сільськогос-
подарської продукції "Лелека", Харківська об-
ласть).

Ключова роль при трансформації оптових
ринків сільськогосподарської продукції в РАМЦ
має належати органам державної та місцевої вла-
ди. У цьому плані оптимізація взаємодії держав-
них органів та підприємницьких структур у пи-
танні розвитку сільськогосподарського потенц-
іалу регіону сприятиме значному підвищенню
конкурентоспроможності на світовому ринку як
продукції окремих підприємств, так і регіону в
цілому.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Організація регіональної системи аграрного

маркетингу на основі маркетингово-збутових
центрів припускає формування активних, опти-
мально низьковитратних ланок на території
всього регіону країни з установленням контактів
з оптовими ринками сільськогосподарської про-
дукції інших регіонів. Відтак, дослідження про-
блеми формування дієвого національного
інфраструктурного забезпечення збуту сільсько-
господарської продукції та продуктів її перероб-
ки передбачає створення на території України
РАМЦ, як ключової сполучної ланки інфраст-
руктури аграрного сектора України.
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Відтак, трансформація, за принципом ре-
гіонального зонування, найбільш інноваційно ак-
тивних вітчизняних оптових сільськогосподарсь-
ких ринків у РАМЦ сприятиме формування
ефективного прозорого механізму оптового й
дрібнооптового продажу сільськогосподарської
продукції й продуктів її переробки виробника-
ми всіх форм власності, надання комплексних
послуг і створення сприятливих умов для про-
давців і покупців такої продукції, впровадження
передового досвіду європейських технологій і
стандартів організації оптової торгівлі, позитив-
ний вплив на якість продукції, рівень цін й задо-
волення потреб споживачів.
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ВСТУП
У сучасних умовах, коли потреба в іннова-

ціях досягла критичної маси, необхідна адек-
ватна інституціональна політика, яка змінить
діючий господарський порядок, непривабливий
для інновацій. Для переходу до інноваційного
шляху розвитку аграрної сфери недостатньо
його декларувати, прийняти чергову іннова-
ційну стратегію, або збільшити інвестиції в на-
уку і освіту та створити ще один державний
орган управління інноваціями. Наявність роз-
виненої наукової інфраструктури і державної
політики не вирішує проблеми розвитку. Пе-
рехід на інноваційний розвиток припускає
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Досліджено інституціональні детермінанти інноваційного розвитку агропромислового виробництва.
Обгрунтовано, що створення сприятливого для інновацій інституціонального середовища в аграрній сфері не-

можливе без формування базових умов для розвитку підприємництва, захисту прав власності, підтримки конкуренції,
вдосконалення інноваційної інфраструктури і міжнародної кооперації в інноваційній сфері. Елементом нового інсти-
туціонального середовища має також стати комплекс заходів економічної політики із стимулювання інновацій, фор-
мування в суспільстві інноваційної ідеології і культури інноваційного підприємництва.

Встановлено, що при формуванні стратегіїї інституціональної інноваційної політики мають бути закладені інстру-
менти, спрямовані як на активізацію інноваційного процесу, так і на розвиток інституціонального середовища.

Визначено, що серед складових інституціональної політики дієвим інструментом має стати індикативне плану-
вання з вбудованою системою стимулювання до досягнення цільових показників розвитку, формування регіональ-
них інноваційних агрокластерів. Серед інструментів стимулювання найбільш опробованими стали податки і кредит-
на підтримка.

Investigated the determinants of institutional innovation development of agro-industrial production.
Proved that create an enabling institutional environment for innovation in the agricultural sector is not possible

without creating framework conditions for entrepreneurship, property rights, support of competition, improvement of
innovation infrastructure and international cooperation in the sphere of innovations. Elements of the new institutional
environment has also become a set policy measures to stimulate innovation, the formation of innovation in society ideology
and culture innovative entrepreneurship.

It was established that the formation stratehiyiyi institutional innovation policy should be laid instruments aimed at
activating both innovation process and the development of the institutional environment.
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створення таких інституціональних умов, за
яких саме інновації виступають основним дже-
релом максимізації індивідуального доходу
власника та будуть скасовані будь-які, альтер-
нативні інноваціям, можливості отримання
економічного прибутку та особистого доходу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженню проблем інноваційного роз-
витку, обгрунтуванню концептуальних засад
формування інноваційної політики та інститу-
ціональному забезпеченню активізації іннова-
ційного процесу в агропромисловому вироб-



15
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2014

ництві присвятили наукові дослідження видатні
вітчизняні вчені: А. Балян, О. Дацій, Л. Курило,
М. Малік, П. Саблук, С. Тивончук, Л. Федуло-
ва, О. Шпикуляк, О. Шубравська [2; 3; 4; 5; 6; 7;
8].

У той же час, низька ефективність іннова-
ційного процесу в агропромисловому вироб-
ництві, необхідність визначення концептуаль-
них положень політики інноваційного розвит-
ку, пошук шляхів виходу з інституціональної
кризи, що перешкоджають активізації іннова-
ційного процесу в аграрній сфері, — зумовлює
подальше вивчення зазначених проблем.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є обгрунтування інституціо-

нальних детермінант інноваційного розвитку
агропромислового виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
У довгостроковому періоді створення спри-

ятливого для інновацій інституціонального се-
редовища в аграрній сфері неможливе без фор-
мування базових умов для розвитку підприєм-
ництва, захисту прав власності, підтримки кон-
куренції, вдосконалення інноваційної інфрас-
труктури і міжнародної кооперації в інно-
ваційній сфері. Елементом нового інституціо-
нального середовища має також стати комп-
лекс заходів економічної політики із стимулю-
вання інновацій, формування в суспільстві
інноваційної ідеології і культури інноваційно-
го підприємництва.

Цілеспрямований вплив у напрямі адаптації
формальних і неформальних норм в аграрній
сфері має бути орієнтовано на визначення по-
треб агровиробників в різноманітних нововве-
деннях і зустрічну пропозицію агроновацій,
зібраних в єдиному оновлюваному банку даних
на основі їх експертного аналізу. Важливими є
і заходи, які спрямовані на розуміння необхід-
ності і можливості використання нових техно-
логій, техніки, напрямів діяльності для підви-
щення конкурентоспроможності і стійкості
розвитку підприємства. На основі "прищеплен-
ня" сільгосптоваровиробникам "смаку" до но-
вовведень, усвідомлення реальної необхідності
постійної технологічної і технічної модерні-
зації, перехід до розвитку партнерських взає-
мовідносин з наукою, а потім стимулювання
наукових досліджень, спрямованих на реаліза-
цію індивідуальних потреб підприємства в інно-
ваціях.

Агровиробники мають отримати доступ до
інформації про запропоновані до впроваджен-
ня інвестиційні проекти, про можливість отри-

мання державної підтримки на розвиток гос-
подарства і пільгового кредиту. Важливого зна-
чення, в контексті адаптації неформального се-
редовища має інноваційна орієнтація освітнь-
ого процесу. Освітній процес, результатом яко-
го повинне стати значне підвищення іннова-
ційної сприйнятливості фахівців сільського
господарства, слід будувати на основі об'єднан-
ня зусиль установ професійної освіти, інфор-
маційно-консультаційних служб і агровироб-
ників. При цьому навчання має бути орієнто-
ване на розвиток пошукових здібностей спожи-
вачів освітніх послуг.

Підготовка інноваційно-орієнтованих
фахівців для аграрної сфери припускає вико-
ристання нових форм взаємодії між суб'єкта-
ми інноваційного процесу, а також нових
освітніх технологій. При цьому необхідно вир-
ішити подвійне освітнє завдання. З одного боку,
існує потреба в розвитку дослідницького по-
тенціалу фахівця, здатного професійно орієн-
туватися в сучасних наукових досягненнях. З
іншого боку, дифузія інновацій припускає
практикоорієнтовану підготовку, знання про-
блем і особливостей сільськогосподарського
виробництва.

Можливість модернізації освітнього проце-
су з урахуванням цих вимог дає використання
такої форми взаємовідносин між учасниками,
як освітньо-тренінговий аутсорсинг. Він дозво-
ляє передати частину навчальних функцій від
освітньої установи інформаційно-консульта-
ційним службам і сільгосптоваровиробникам,
що сприятиме інтеграції науково-педагогічно-
го потенціалу викладачів і практичного досві-
ду агровиробників, синергетичному ефекту в
розвитку професійних компетенцій слухачів і
консультантів, практичних навичок викладачів.
Участь у системі аутсорсинга можуть прийма-
ти установи усіх рівнів, об'єднані на основі
створення регіонального ресурсного центру
професійної підготовки кадрів.

Розвитку дослідницького потенціалу фахі-
вця сприятиме використання технології науко-
во-орієнтованого навчання, заснованого на за-
стосуванні дослідження як інструменту освіт-
нього процесу. У рамках завдань, що вирішу-
ються в ході підготовки кадрів для інновацій-
ного розвитку сільського господарства, мо-
жуть виконуватися дослідницькі проекти, по-
в'язані з пошуком і адаптацією різних нововве-
день, порівняльною оцінкою ефективності
інновацій і т. і. База для таких досліджень може
надаватися навчальними закладами вищої про-
фесійної освіти у рамках договору про освіт-
ньо-тренінговий аутсорсинг.
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Механізм еволюційного добору інституту
агроінновацій реалізує регулюючу функцію і,
з точки зору інституціональної організації сус-
пільства, встановлює інституціональний поря-
док (рис. 1). Його відповідність пріоритетам
інноваційного розвитку визначається елемен-
тним наповненням функціонального спряму-
вання та врахуванням еволюційних обмежень
розвитку. При цьому виникає питання: які мож-
ливості має в своєму розпорядженні політика
в сфері спрямування розвитку інноваційної
діяльності? Безперечно, важливим є те, щоб
економічна політика могла покладатися не на
одні тільки еволюційні здібності ринку, тим
більше, що еволюція не завжди призводить до
позитивних результатів.

Найбільш затребуваною є економічна по-
літика, яка здатна надати можливості для най-
кращого вирішення визначених проблем. Для
того, щоб досягти конкретних цілей в еко-
номічній політиці, наприклад, здійснити будь-
які заходи з підвищення активності інновацій-
ної діяльності, потрібне постійне встановлен-
ня конкретних правил, що виключають певні
негативні дії. У цьому контексті важливим по-
стає питання про потенціал формування інсти-
туціональних рамок як складової частини інно-
ваційної політики. При цьому виникає небез-
пека, що надмірне регулювання може створи-
ти перешкоди інноваційній поведінці агентів.
Істотна проблема полягає і в тому, що спочат-
ку неможливо передбачити, якими саме інно-
ваціями відреагують агенти ринку на встанов-
лені правила. Так, інновації цілком можуть
мати властивості, які не відповідатимуть зада-
ним економіко-політичним цілям.

В економічній політиці це призводить до
того, що для агентів ринку встановлюються
стимули, що відповідають первинним цілям.
Внаслідок цього введення нових інститутів має
тенденційно експериментальний характер. Та-
кож, згідно з критичним раціоналізмом Поп-
пера, інститути є потенційно помилковими
гіпотезами, які повинні доводити їх дієвість в
процесі проб і помилок [1, с. 40]. Якщо інсти-
тут виконує свою функцію, то це відбивається
на політиці за допомогою поведінки приватних
агентів. У кращому разі вони реагують законо-
слухняно, тобто починають генерувати відпо-
відні інновації; у гіршому разі, — приватні су-
б'єкти або підприємства звертаються до тіньо-
вої економіки або до будь-яких інших юрис-
дикцій, які пропонують привабливіші інститу-
ціональні умови. Політика все ж має в розпо-
рядженні різні можливості, щоб мінімізувати
ризики при конструюванні інститутів в умовах
дефіциту знань. Успіх практичного втілення
нових інститутів залежить від здатності еконо-
мічної політики своєчасно оцінювати їх ефек-
тивність, з тим щоб при необхідності зробити
можливі коригування.

Імітація інститутів все ж несе в собі певні
ризики: є вірогідність, що нові установи не змо-
жуть інтегруватися до існуючої інституціо-
нальної структури через можливий конфлікт з
формальними або навіть неформальними інсти-
тутами. З огляду на те, що інститути завжди
відрізняються дистрибутивним характером, з
усіх боків здійснюються спроби вплинути на
формування інституціональних рамкових умов.
В першу чергу це стосується нововведень, які
погрожують особистим чи особливим інтере-
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Рис. 1. Інституціоналізація механізмів еволюційного розвитку інституту агроінновацій
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сам, через що впливові групи часто звертають-
ся до держави з проханням захисту від конку-
ренції. З політекономічної точки зору стійкість
неефективних інститутів може слугувати наоч-
ним відображенням співвідношення владних
сил, пануючих у державі.

Формування інституціонального порядку
механізмом добору здійснюється шляхом ко-
мунікаційно-інформаційного забезпечення;
визначення рамкових інституціональних умов;
стимулюванням інноваційної активності (рис.
2).

У сучасній економіці, проблема формуван-
ня економічних механізмів, що легко адапту-
ються до постійних змін зовнішнього середо-
вища і забезпечують синергетичний ефект взає-
модії усіх участників інноваційного процесу,
стає особливо актуальною. В цьому контексті
важливою є система кредитного стимулюван-
ня, яка повинна сприяти вирішенню двоєдиної
задачі держави в аграрній сфері: загальній ак-
тивізації застосування інновацій, забезпечен-
ню структурної перебудови і підвищенню кон-
курентоспроможності аграрного виробництва.
Створення комплексного механізму кредитно-
го стимулювання інноваційної діяльності в
сільському господарстві — сфері, що характе-
ризується високою мірою ризику і невизначе-
ності, дозволить активізувати науково-техніч-
ний прогрес по усьому ланцюжку, від фунда-
ментальних досліджень до впровадження роз-
робок у виробництво, з урахуванням обмеже-
ності ресурсів підприємств і пріоритетів роз-
витку галузі та сприятиме забезпеченню
стійкого розвитку галузі в перспективі.

Процес комерціалізації технологій вклю-
чає створення системи фінансування іннова-
ційного ланцюжка від формулювання ідеї до
серійного виробництва. Але інновації в аг-

рарній сфері пов'язані з підвищеною мірою
невизначеності і найбільшим ризиком вкла-
дених коштів. Вирішенням проблеми фінан-
сування інноваційних процесів може стати
розвиток ринку венчурних інвестицій в аграр-
ній сфері.

Венчурне фінансування є різновидом пря-
мого інвестування і передбачає вкладання
коштів у ризикові, з точки зору фінансових ре-
зультатів, проекти, насамперед у галузі висо-
ких технологій. Розвиток венчурних форм ха-
рактеризується певною етапністю. Спочатку
відбувається формування надлишкових інвес-
тиційних ресурсів у суб'єктів підприємницької
діяльності, які або самостійно, або шляхом за-
лучення наукових та науково-технічних орган-
ізацій забезпечують фінансування венчурних
проектів. Далі, на основі взаємодії суб'єктів
фінансового ринку агропромислового сектора,
відбувається створення венчурних фондів, які
активізують процес створення різноманітних
підприємницьких структур, головним видом
діяльності яких є наукові дослідження.

ВИСНОВКИ
Інститути справляють вирішальний вплив на

масштаби і характер інноваційної діяльності
економічної системи. Між тим, цілеспрямова-
ному конструюванню інституціонального сере-
довища, що сприяє інноваціям, перешкоджають
різні обмеження, які обгрунтовуються, з одно-
го боку, еволюційним і саморегулюючим харак-
тером ринку, а з іншого — обмеженою раціо-
нальністю політичних агентів. Виходячи з цьо-
го, певні успіхи в пошуку нових можливостей
вирішення інституціональних проблем могла б
дати спроба контрольованого і локально обме-
женого експериментування з альтернативними
інститутами у поєднанні з формуванням більш
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Рис. 2. Складові інституціонального регулювання агроінновацій
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жорстких рамкових умов інституціональної
конкуренції між окремими суб'єктами.

Для стимулювання інноваційної активності
необхідно перглянути організаційні засади ді-
яльності інформаційно-консультаційної служ-
би і переспрямувати її діяльність на реалізацію
таких завдань: впорядковане уточнення пріо-
ритетних напрямів інноваційного розвитку
сільського господарства; конкретизація потреб
сільгосптоваровиробників у новаціях; аналіз
нововведень, пропонованих до впровадження;
формування групи кваліфікованих фахівців для
надання експертних і консультаційних послуг
в сфері інновацій; формування єдиного банку
інновацій; проведення навчальних семінарів з
питань інноваційного розвитку; вдосконален-
ня організації інформування, у тому числі за
допомогою інформаційного порталу; надання
консультаційних послуг і практичної допомо-
ги у впровадженні інновацій; координація ро-
боти усіх учасників інноваційного процесу,
здійснення контролю над процесом впровад-
ження нововведень; збір і систематизація да-
них про існуючі нововведення, що продемон-
стрували позитивні результати від впроваджен-
ня або ж потенційно ефективних.

Отже, при формуванні стратегіїї інституці-
ональної інноваційної політики мають бути
закладені інструменти, спрямовані як на акти-
візацію інноваційного процесу, так і на розви-
ток інституціонального середовища. Серед
складових інституціональної політики дієвим
інструментом має стати індикативне плануван-
ня з вбудованою системою стимулювання до
досягнення цільових показників розвитку,
формування регіональних інноваційних агро-
кластерів.

Серед інструментів стимулювання найбільш
опробованими стали податки і кредитна під-
тримка.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою проблемою сучасного етапу роз-

витку економіки України є пошук напрямів ефек-
тивнішого використання наявних виробничих ре-
сурсів сільського господарства та формування
потенціалу, необхідного для виробництва зада-
ної кількості аграрної продукції.

В останні роки загальною тенденцією, що за-
важає розвитку галузей АПК, є випередження
темпів збільшення матеріальних затрат у по-
рівнянні з темпами підвищення виробництва про-
дукції. Тому виникла необхідність проведення гли-
боких економічних реформ в АПК України і пере-
ходу до нових методів господарювання.

Стабілізація фінансової тривалості функ-
ціонування господарств може бути забезпечена
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Одним з найважливіших завдань агропромислового комплексу в умовах розвитку ринкових відносин є докорін-
на перебудова його структури, яка б змогла забезпечити розвиток підприємницької діяльності, а також поєднати
виробничу та комерційну діяльність. Дана проблема є багатоплановою і тому вимагає комплексного підходу для сво-
го вирішення. Розв'язання проблеми раціонального використання ресурсів пов'язане з необхідністю прийняття оп-
тимальних рішень в управлінні виробництвом. Це в свою чергу вимагає моделювання процесів виробництва, завдяки
чому повніше й обгрунтованіше прогнозуються наслідки прийнятих рішень, здійснюється комплексне розв'язання
економічних і соціальних проблем, які неминуче загострюються у кризовий період. У статті розроблено теоретичні і
методичні основи раціонального формування структури виробничих ресурсів у залежності від ринкових умов і зап-
ропоновано пропозиції щодо ефективного використання земельних, трудових та матеріально-технічних ресурсів у
сільськогосподарських підприємствах. Встановлено, що з метою організації високоефективного, рентабельного ви-
робництва сільськогосподарські підприємства повинні розвивати лише ті галузі і в такому розмірі, щоб найраціо-
нальніше використовувалися земля, засоби виробництва, трудові ресурси і щоб найбільшими були вихід продукції та
чистий дохід на одиницю площі і одиницю поточних витрат та виробничих фондів.

One of the major problems of agriculture in conditions of development of market relations is radical reorganization
of its structure which could provide development of enterprise activity, and also unit industrial and commercial activity.
The problem is multilane and consequently demands the complex approach for the decision. The decision of problem of
rational use of resources is connected to necessity of acceptance of optimum decisions for production management. It in
turn demands modeling of processes of manufacture due to what more full and is more proved consequences of the
accepted decisions are predicted, the complex decision of economic and social problems which inevitably become
aggravated during the crisis period is carried out. The theoretical and methodical bases of rational formation of structure
of industrial resources are developed depending on market conditions and offers on effective utilization of ground, labor
and material resources in the agricultural enterprises are made. It is established, that with the purpose of the organization
of highly effective, profitable manufacture the agricultural enterprises should develop only those branches and in such
size that were more rationally used the ground, means of production, manpower and that the great were an output of
production and the net profit on unit of the area and unit of the current expenses and production assets.

Ключові слова: ефективність, виробництво, ресурси, сільське господарство, продукція, при-
бутковість.

Key words: efficiency, manufacture, resources, agriculture, production, profitableness.

одержанням прибутку, що є центральною пробле-
мою виробничо-фінансової діяльності будь-якого
підприємства. Цим пояснюється інтерес господарю-
ючих суб'єктів до визначення оптимальних обсягів
і структури виробництва та до формування такого
рівня виробничих затрат, який забезпечить досяг-
нення поставлених цілей у відповідності до ринко-
вих вимог, зокрема максимальну прибутковість.

Тому одним з найважливіших завдань агропро-
мислового комплексу в умовах розвитку ринкових
відносин є докорінна перебудова його структури,
яка б змогла забезпечити розвиток підприємниць-
кої діяльності, а також поєднати виробничу та
комерційну діяльність. Дана проблема є багатоп-
лановою і тому вимагає комплексного підходу для
свого вирішення.
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Розв'язання проблеми раціонального викори-
стання ресурсів пов'язане з необхідністю прийнят-
тя оптимальних рішень в управлінні виробництвом.
Це в свою чергу вимагає моделювання процесів
виробництва, завдяки чому повніше й обгрунтова-
ніше прогнозуються наслідки прийнятих рішень,
здійснюється комплексне розв'язання економіч-
них і соціальних проблем, які неминуче загострю-
ються у кризовий період.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблем відтворення та ра-
ціонального використання виробничих ресурсів в
аграрній сфері постійно перебуває в центрі уваги
вчених-аграріїв. Значний внесок у розробку цих
проблем зробили П.І. Гайдуцький, В.Я. Месель-
Веселяк, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак, В.О. Юрчи-
шин, К.І. Якуба та ін. Але в умовах формування в
Україні нових відносин і створення раціональних,
оптимальних за структурою високотехнологічних
ресурсних потенціалів проводилися недостатньо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних і

методичних основ раціонального формування
структури виробничих ресурсів у залежності від
ринкових умов; обгрунтування пропозицій щодо
ефективного використання земельних, трудових,
матеріально-технічних ресурсів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Практика свідчить, що економічний потенціал

враховує здатність господарської системи засво-
ювати і переробляти народне багатство для задо-
волення суспільних потреб або сукупність еконо-
мічних можливостей, які має суспільство і які мо-
жуть бути використані для реалізації конкретних
соціально-економічних цілей і завдань.

Найважливішою складовою економічного по-
тенціалу є виробничий потенціал, який формується
в залежності від економічних можливостей галузей
матеріального виробництва. Як економічна катего-
рія — це можливості певної господарської системи
щодо виробництва відповідного асортименту про-
дукції, обумовлені його ресурсним забезпеченням.

Ресурсний потенціал сільськогосподарських
підприємств характеризується кількістю, якістю та
структурою природних, матеріальних і трудових
ресурсів. Вивчення проблем, пов'язаних із функц-
іонуванням виробничих ресурсів, не обмежується
їх виявленням та узагальненням.

Важливо також визначитися з показниками за-
безпеченості та ефективності використання ре-
сурсів. Для порівняння забезпеченості сільськогос-
подарських підприємств ресурсами необхідно мати
співставні показники оцінки різнородних ресурсів;
найкраще використати для цього цінові показники.

Зниження економічної ефективності викори-
стання земельного фонду в сільськогосподарських
підприємствах в значній мірі обумовлено розвит-

ком ерозійних процесів, чому сприяє висока ро-
зораність земель. Проте обсяг агротехнічних за-
ходів щодо захисту грунтів від ерозії в останні
роки зменшується. Недостатня площа земель
охоплена безполицевим обробітком грунту, обро-
бітком грунту поперек схилу, контурним обробіт-
ком, сівбою протиерозійними сіялками та ін.

У сільському господарстві переважну частину
матеріальних ресурсів складають засоби праці, які
виступають в процесі виробництва в своїй нату-
рально-речовій формі як основні засоби, а в еко-
номічній (вартісній) формі як основні фонди [3].

Для ефективного використання основних та
оборотних засобів велике значення має їх опти-
мальне поєднання, а також забезпечення трудо-
вими ресурсами. Підвищення ефективності вико-
ристання трудових ресурсів у сільському госпо-
дарстві пов'язане як з раціональним використан-
ням робочої сили, так і з розробкою дійових мате-
ріальних та інших стимулів, які підвищують моти-
вацію сільськогосподарської праці.

У сільськогосподарських підприємствах в ос-
танній період відбулися певні перетворення в бік роз-
витку ринкових відносин. А саме: на базі підприємств,
які функціонували раніше утворилися нові підприєм-
ства, серед яких найбільш поширеними є товариства
з обмеженою відповідальністю, акціонерні товари-
ства, приватні підприємства, сільськогосподарські
виробничі кооперативи, селянські господарства.

Соціально-економічні перетворення відбувають-
ся суперечливо і поки що повною мірою не забезпе-
чують очікуваних результатів, які повинні сприяти
піднесенню економіки та добробуту населення.
Досвід створення та функціонування фермерських
господарств поки що не дозволяє робити оптимі-
стичних прогнозів, оскільки ці господарства поки що
не можуть забезпечити рівень виробництва, по-
трібний для ефективного господарювання, насичи-
ти господарства сільськогосподарською технікою,
обладнанням та іншими виробничими ресурсами.

Дрібні господарства не забезпечують ведення
науково обгрунтованих сівозмін, що має свої еко-
лого-економічні наслідки. У фермерських госпо-
дарствах утримується незначне поголів'я худоби,
питома вага вироблюваної тваринницької продукції
в загальному обсязі складає лише незначну частку.

З метою оцінки процесів реформування в
сільськогосподарських підприємствах нами було про-
ведене соціологічне обстеження шляхом опитування
керівників сільськогосподарських підприємств. Анке-
та включала в себе 10 запитань, чотири з яких стосу-
валися рівня забезпеченості господарств основними
виробничими ресурсами, п'ять — ефективності їх ви-
користання, одне — загальної оцінки реформування.

Із 43-х опитаних керівників сільськогоспо-
дарських підприємств всі зазначили, що після про-
ведення реформ забезпеченість трудовими ресур-
сами та виробничими фондами зменшилась, а
землезабезпеченість знизилася в господарствах
лише 11% керівників. Що стосується ефективності
використання виробничих ресурсів, то 89% опи-
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таних вказали на зниження урожайності зернових
культур, продуктивності праці, 100% — на знижен-
ня фондовіддачі і прибутковості.

Отже, дослідження показують, що за відносно
короткий термін розвитку сільськогосподарського
виробництва поки ще важко зробити обгрунтова-
ну однозначну оцінку глибоких і масштабних змін
в аграрній сфері. Оптимальний розмір виробницт-
ва в сільському господарстві залежить від багатьох
факторів. Великим повинно вважатися підприєм-
ство не за вартістю засобів виробництва та чисель-
ністю працюючих, а за випуском продукції з най-
меншими затратами і високою її якістю.

Вищий економічний ефект дають спеціалізо-
вані сільськогосподарські підприємства, а спеціа-
лізація є важливою формою прояву концентрації
виробництва. У сучасних умовах господарювання
важко досягти оптимальної збалансованості ви-
робничих ресурсів.

Розрахунки, проведені по сільськогосподарсь-
ких підприємствах, показують, що господарства з
більш досконалою (в порівнянні з фактично існу-
ючою) галузевою структурою виробництва могли
б виробляти товарної продукції майже в 1,5 раза,
а прибутку одержувати в 1,6 раза більше порівня-
но з фактичним їх розміром за 2006—2010 рр.

Сучасна господарська діяльність не відповідає
вимогам раціонального природокористування че-
рез високу інтенсифікацію виробництва, недоско-
налу структуру сільськогосподарських угідь, висо-
ку розораність угідь тощо. Таке використання зе-
мель не сприяє відтворенню родючості грунтів, при-
зводить до їх швидкої деградації і значного знижен-
ня урожайності сільськогосподарських культур [4].

У зв'язку з цим основними завданнями охорони
та відтворення земельних ресурсів є оптимізація площ
сільськогосподарських угідь та зменшення ступеня їх
розораності, удосконалення структури земель
сільськогосподарського призначення та їх збагачен-
ня природними компонентами, впровадження грун-
тозахисної системи землеробства з контурно-меліо-
ративною організацією території, здійснення консер-
вації сільськогосподарських угідь із змитими та деф-
льованими грунтами на схилах крутістю понад 5—7.

ВИСНОВКИ
1. Дослідженнями встановлено, що становище

сільськогосподарських підприємств залишається
складним. Спостерігається значний спад вироб-
ництва. Різке зниження рівня товарності, продук-
тивності характерне для господарств суспільного
сектора економіки. Водночас погіршується якіс-
ний стан земель та знижується родючість грунтів
через надмірну сільськогосподарську освоєність
території, високу розораність сільськогосподарсь-
ких угідь, порушення оптимального співвідношен-
ня між різними компонентами природного сере-
довища, порушення великого кругообігу речовин
у природі, інтенсивну водну та вітрову ерозію.

2. З метою підвищення продуктивності та еко-
номічної ефективності використання земель у

сільському господарстві та збільшення виробниц-
тва сільськогосподарської продукції з кожного
гектара угідь необхідним є вилучення з обробітку
надмірно еродованих, промислово забруднених,
засолених земельних ділянок для їх природної та
штучної реабілітації.

3. Потрібує удосконалення структура посівних
площ і сівозмін, оскільки при відповідному для пев-
них умов чергуванні культур в господарствах техн-
іка та інші засоби виробництва використовуються
більш ефективно, що обумовлює підвищення фон-
довіддачі та зниження фондоємності виробництва
рослинницької продукції. Проектним рішенням
пропонуються зміни у структурі посівних площ і
поголів'ї тварин, що забезпечить збільшення вироб-
ництва сільськогосподарської продукції і сприяти-
ме вирішенню продовольчої проблеми.

4. З метою організації високоефективного,
рентабельного виробництва сільськогосподарські
підприємства повинні розвивати лише ті галузі і в
такому розмірі, щоб найраціональніше використо-
вувалися земля, засоби виробництва, трудові ре-
сурси і щоб найбільшими були вихід продукції та
чистий дохід на одиницю площі і одиницю поточ-
них витрат та виробничих фондів. Слід передба-
чити раціональне формування ресурсів, у значній
мірі залежне від науково обгрунтованих норм і
нормативів; створити умови для подолання знач-
ної диференціації в забезпеченості господарств
виробничими ресурсами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зернове господарство є стратегічною галуззю

економіки держави, від його розвитку залежить
національна продовольча безпека, воно формує
експортний потенціал агропромислового комп-
лексу. Виробництво зерна є традиційною галуззю,
воно визначає спеціалізацію сільськогосподарсь-
ких підприємств Тернопільської області, забезпе-
чуючи 47,9 % грошових надходжень. Але останнім
часом спостерігається скорочення посівних площ
та зменшення врожайності і обсягів виробництва
окремих видів зернових культур, зокрема пшениці.
Знижуються також показники ефективності ви-
робництва більшості зернових культур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку зернового господар-
ства та підвищення економічної ефективності
виробництва зерна висвітлюють у своїх працях
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THE EFFICIENCY OF PRODUCTION OF GRAIN IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті здійснено аналіз сучасного стану, обсягів та ефективності виробництва зерна у сільськогосподарських підприє-
мствах Тернопільської області. Розглянуто динаміку зібраних площ зернових культур, врожайність, динаміку валових
зборів зернових культур та фактори, що на них впливають. Охарактеризовано виробництво зернових культур у господар-
ствах різних форм власності.

Проаналізовано собівартість виробництва одиниці продукції. Розглянуто структуру витрат на виробництво зернових
культур, виручку від реалізації продукції. За зведеною статистичною інформацією проведено аналіз ефективності вироб-
ництва зерна у сільськогосподарських підприємствах. Розглянуто прибуток та рентабельність вирощування різних видів
зернових культур.

Запропоновано напрями підвищення ефективності виробництва зерна та перспективного розвитку зернового госпо-
дарства у сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області.

The analysis of the modern state, volumes and efficiency of production of grain in the agricultural enterprises of the
Ternopil area is carried out іn the article. The dynamics of the collected areas of grain-crops, productivity, dynamics of gross
collections of grain-crops and factors, that on them influence is considered. The production of grain-crops in the economies of
different patterns of ownership is described.

A prime price of unit of products is analysed. The structure of charges on the production of grain-crops, profit yield from
realization of products is considered. On the erected statistical information the analysis of efficiency of production of grain in
agricultural enterprises is conducted. An income and profitability of growing of different types of grain-crops is considered.

Directions of increase of efficiency of production of grain and perspective development of the grain growing in the
agricultural enterprises of the Ternopil area are offered.

Ключові слова: ефективність, зернове господарство, урожайність, ціна, собівартість, при-
буток, рентабельність.
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П.Т. Саблук, В.К. Савчук, В.П. Ситник, В.Г. Ан-
дрійчук, А.М. Стельмащук, В.І. Бойко, П.І. Гай-
дуцький, В.Ф. Сайко, Л.М. Худолій та ін. Од-
нак невирішеними залишаються питання, що
стосуються ефективності вирощування зерно-
вих культур у сільськогосподарських підприє-
мствах у розрізі окремих регіонів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою публікації є аналіз сучасно-

го стану, обсягів та ефективності виробництва
зерна у сільськогосподарських підприємствах
Тернопільської області, а також обгрунтування
заходів для підвищення ефективності зернового
господарства та перспективного розвитку галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдяки сприятливим грунтово-кліматич-
ним умовам у Тернопільській області склались
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необхідні передумови для розвитку зернового
господарства. Вирощують озиму і яру пшени-
цю, жито, ячмінь, кукурудзу на зерно, овес,
гречку. Зернові мають найвищу питому вагу у
структурі посівних площ сільськогосподарсь-
ких культур — 68,1 %.

Рівень розвитку зернового господарства
визначається, насамперед, обсягами виробниц-
тва зерна, що в свою чергу залежить від роз-
мірів посівних площ, їх структури та врожай-
ності культур.

Із 2011 по 2013 рік спостерігається скоро-
чення зібраних площ зернових культур у
сільськогосподарських підприємствах Терно-
пільської області, за винятком кукурудзи на
зерно. Найбільші зібрані площі припадають на
пшеницю (41,1 %) та кукурудзу на зерно (41,4
%). Зібрані площі пшениці у 2013 році, порівня-
но із 2011 роком зменшились на 26,1 тис. га і
складали 142,1 тис. га. Зібрані площі кукуруд-
зи на зерно у 2013 році складали 143,0 тис. га,
що у 1,5 рази більше, ніж у 2011 році. Зібрані
площі ячменю у 2013 році, порівняно із 2011
роком, скоротились на 1,5 тис. га і становили
45,3 тис. га (13,1 % посівних площ зернових
культур, у 2011 році — 14,0 %). У структурі
зібраних площ зернових культур гречка займа-
ла 2,5 %, овес — 0,7 %, жито — 0,2 % (табл. 1).

Одним з найважливіших якісних показ-
ників, які впливають на розмір валових зборів,
є врожайність сільськогосподарських культур.
При вищій врожайності потрібну кількість про-
дукції можна одержати з меншої площі, що є
особливо важливим сьогодні.

Урожайність залежить від багатьох фак-
торів, зокрема від наявності світла, тепла, води,
поживних речовин. Важливу роль відіграють
також терміни обробітку грунту, застосуван-
ня сівозмін, меліорація, застосування добрив та
засобів захисту рослин, система насінництва,

впровадження високоврожайних сортів, досяг-
нень науково-технічного прогресу.

Урожайність зернових культур у сільсько-
господарських підприємствах області у 2013
році становила 50,7 ц/га, що на 6,7 ц/га більше,
ніж у 2011 році. Середньорічна врожайність
зернових культур за останніх 3 роки станови-
ла 47,0 ц/га. Порівняно із 2011 роком, вро-
жайність пшениці у 2013 році зменшилась на 5,2
ц/га і становила 34,8 ц/га. Середньорічна уро-
жайність пшениці за останніх 3 роки станови-
ла 37,5 ц/га. Врожайність жита у 2013 році скла-
дала 25,3 ц/га, що на 2,7 ц/га більше, ніж у 2011
році. Середньорічна врожайність ячменю за ос-
танні три роки складала 32,2 ц/га, у 2013 році
врожайність ячменю становила 28,4 ц/га. Вро-
жайність кукурудзи на зерно у 2013 році ста-
новила 77,3 ц/га, що на 13,1 ц/га більше, ніж у
2011 році. Середньорічна врожайність культу-
ри за останніх три роки складала 71,6 ц/га. Вро-
жайність вівса у 2013 році складала 20,3 ц/га,

 

Культури 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 

площа, 
тис. га 

струк-

тура, 
% 

площа, 
тис. га 

струк-

тура, 
% 

площа, 
тис. га 

струк-

тура, 
% 

Зернові та 

зернобобові всього 

334,0 100 364,1 100 345,8 100 

в т.ч.: пшениця 168,2 50,4 181,4 49,8 142,1 41,1 

жито 3,7 1,1 1,7 0,5 0,8 0,2 

ячмінь  46,8 14,0 52,7 14,5 45,3 13,1 

овес 3,2 1,0 4,6 1,3 2,4 0,7 

гречка 12,0 3,6 12,8 3,5 8,5 2,5 

кукурудза на зерно  95,3 28,5 106,0 29,1 143,0 41,4 

зернобобові культури 4,6 1,4 4,7 1,3 3,5 1,0 

Таблиця 1. Динаміка зібраних площ зернових культур
у сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області

За даними Головного управління статистики у Тернопільській області.

Культури 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

В 

середньому 
за 3 роки 

Зернові 
всього 44,0 46,4 50,7 

 
47,0 

в т.ч.: 

пшениця 40,0 37,8 34,8 

 

37,5 

жито 

22,6 25,1 25,3 

 

24,3 

ячмінь  

32,4 35,7 28,4 

 

32,2 

овес 

21,4 23,6 20,3 

 

21,8 

гречка 

9,2 10,9 10,1 

 

10,1 

кукурудза 

на зерно 64,2 73,2 77,3 

 

71,6 

Таблиця 2. Динаміка врожайності зернових
культур у сільськогосподарських

підприємствах Тернопільської області, ц/га

За даними Головного управління статистики у  Тер-
нопільській області.
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що на 1,1 ц/га менше, ніж у 2011 році. Вро-
жайність гречки зросла із 9,2 ц/га у 2011 році
до 10,1 ц/га у 2013 році (на 0,9 ц/га) (табл. 2).

У 2013 році валовий збір зернових культур
у сільськогосподарських підприємствах Терно-
пільської області збільшилось, порівняно із
2011 роком, на 282,9 тис. т за рахунок збільшен-
ня валового збору кукурудзи на зерно (табл.
2).

Валовий збір пшениці зменшився на 178,0
тис. т — до 495,3 тис. т у 2013 році (у 2011 році
— 673,3 тис. т), що пов'язано із зменшенням
врожайності даної культури (на 5,2 ц/га) та
скороченням посівних площ (на 26,1 тис. га). У
структурі валових зборів зернових культур ча-
стка пшениці зменшилась із 45,8 % у 2011 році
до 28,2 % у 2013 році (на 17,6 %). Валовий збір
ячменю у 2013 році становив 128,9 тис. т, що на
22,5 тис. т менше, ніж у 2011 році. Частка цієї
культури у валових зборах зернових зменши-
лась на 3 % і становила у 2013 році 7,3 %. Вало-
вий збір вівса у 2013 році становив 4,9 тис. т, що
на 1,9 тис. т менше, ніж у 2011 році.

Виробництво гречки у 2013 році (8,6 тис. т),
порівняно із 2011 роком, зменшилось на 2,4 тис.
т, що пов'язано із значним скороченням по-
сівних площ. Значно збільшилось виробництво
кукурудзи на зерно (в 1,8 разів) через збільшен-

ня посівних площ та зростання врожайності.
Частка культури у структурі валових зборів
зернових культур збільшилась на 21,6 % і ста-
новила у 2013 році 63,1 % (рис. 1).

Найбільше зібраних площ зернових куль-
тур у 2013 році припадало на господарські то-
вариства (181, 3 тис. га) та приватні підприєм-
ства (104,7 тис. га). Найбільші обсяги валових
зборів були в господарських товариствах
(1000,8 тис. т) та в приватних підприємствах
(492,4 тис. т), найбільша врожайність зернових
була в господарських товариствах (44,0 ц/га),
приватних підприємствах (47,0 ц/га) та у фер-
мерських господарствах (34,6 ц/га) (табл. 4).

Для того, щоб забезпечити збільшення ва-
лових зборів зерна та високу його якість не-
обхідно, перш за все, впроваджувати у вироб-

ництво нові сорти інтенсивного типу, вирощу-
вати зернові культури по найкращих поперед-
никах на основі прийнятих сівозмін.

Важливою категорією, що характеризує
розвиток зернового господарства, є економіч-
на ефективність виробництва зерна. Ефектив-
ність відображає співвідношення між одержа-
ними результатами і витраченими на її досяг-
нення ресурсами. Показником ефективності ви-
робництва є собівартість продукції, величина
якої зумовлює конкурентоспроможність і
фінансові результати діяльності підприємств.
Собівартість — це грошовий вираз витрат
підприємства на виробництво та реалізацію
одиниці продукції.

Собівартість виробництва 1 ц пшениці у 2013 ро-
ці становила 138,4 грн., що на 17,0 грн. більше,
ніж у 2012 році, собівартість виробництва 1 ц
ячменю складала 150,4 грн., що на 32,2 грн.
більше, ніж у 2012 році. Зросла собівартість
виробництва 1 ц гречки — на 18,88 грн., жита
— на 8,92 грн., вівса — на 13,79 грн. та проса —
на 31,84 грн. Знизилась собівартість виробниц-
тва кукурудзи на зерно — до 91,0 грн. у 2013 ро-
ці (на 10,13 грн., порівняно із 2012 роком).

Структура собівартості відображає відсот-
кове співвідношення окремих статей витрат у
собівартості продукції.

Таблиця 3. Валовий збір зернових культур
у сільськогосподарських підприємствах

Тернопільської області, тис. т

За даними Головного управління статистики у Тернопільській
області.

Рис. 1. Структура валових зборів зернових культур
у сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області у 2013 році
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Найбільшу питому вагу у 2013 році мали
прямі матеріальні витрати — 71,5 % від загаль-
ної суми собівартості виробництва пшениці,
70,9 % — в структурі собівартості виробницт-
ва ячменю, 77,8 % — від загальної суми со-
бівартості виробництва жита, 76,8% — у струк-
турі собівартості виробництва кукурудзи на
зерно.

Прямі витрати на мінеральні добрива у
2013 році займали 32,6 % у структурі собівар-
тості виробництва пшениці, 28,9 % — ячменю,
26,6 % — жита, 23,5 % — вівса, 25,4 % — куку-
рудзи на зерно, 6,0% — жита. На амортизацію
необоротних активів у 2013 році припадало
24,1 % у структурі витрат на виробництво пше-
ниці, 24,7 % — кукурудзи на зерно, 24,4 % —
ячменю, 16,4 % — вівса, 25,6 % — у структурі
витрат на виробництво жита (табл. 5).

Виручка від реалізації продукції — це сума
коштів, які надійшли на рахунок підприємства
за реалізовану продукцію. Вона є основним
джерелом грошових надходжень підприєм-
ства і впливає на формування показників еко-
номічної ефективності виробництва зерно-
вих.

Протягом двох останніх років виручка від
реалізації зернових та зернобобових культур
зменшилась на 185718,4 тис. грн. за рахунок
зменшення валових зборів та обсягів реалі-
зації більшості культур. У структурі виручки
від реалізації частка зернових та зернобобо-
вих культур у 2013 році становила 61,1 %, їх у
2013 році було реалізовано на суму 1790239,5 тис.
грн., що на 185718,4 тис. грн. менше, ніж у
2012 році.

У результаті реалізації озимої пшениці у
2013 році отримано 522078,6 тис. грн. (29,2 %
усіх грошових надходжень), що на 252306,2
тис. грн. менше, ніж у 2012 році, від реалізації
ярої пшениці отримано 22311,2 тис. грн., що
на 35851,3 тис. грн. менше, ніж у 2012 році. У
структурі виручки від реалізації частка ярої
пшениці у 2013 році становила 1,3 % (у 2012
році — 2,9 %).

Від реалізації ячменю у 2013 році поступи-
ло грошових надходжень на суму 162620,3 тис.
грн., що на 87802,4 тис. грн. менше, ніж у 2012
році. Частка грошових надходжень від реалі-
зації ячменю у 2013 році склала 9,1 % виручки
від реалізації, що на 3,6 % менше, ніж у 2012
році. Від реалізації гречки у 2013 році отрима-
но 19833,3 тис. грн., що на 5038,4 тис. грн. мен-
ше, ніж у 2012 році (табл. 6).

Економічну ефективність характеризують
такі показники, як фінансовий результат (при-
буток) і рентабельність виробництва. Прибуток

визначають за товарною продукцією, як різни-
цю між виручкою від реалізації і її собіварті-
стю. Перевищення собівартості продукції над
виручкою від її реалізації становить збиток. На
формування прибутку впливає кількість реалі-
зованої продукції, ціна її одиниці і собівартість
реалізованої продукції. Основним вартісним
показником економічної ефективності вироб-
ництва, що засвідчує прибутковість, є рента-
бельність виробництва продукції.

У 2013 році, як і у 2012 році, реалізація зер-
нових та зернобобових культур була прибут-

 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Зібрана площа, тис. га 

Сільськогосподарські 
підприємства – всього 334,0 364,1 345,8 

у тому числі: 
   

державні підприємства 
1,7 1,9 3,1 

недержавні підприємства – 

всього 332,3 362,2 342,7 

з них: 
   

господарські товариства 
163,6 181,5 181,3 

сільськогосподарські 
кооперативи 0,7 0,5 0,5 

приватні підприємства 
103,6 115,0 104,7 

фермерські господарства 
44,3 49,5 42,0 

Валовий збір, тис. т 

Сільськогосподарські 
підприємства – всього 1471,0 1690,0 1753,9 

у тому числі: 
   

державні підприємства 
4,1 4,5 7,7 

недержавні підприємства – 

всього 1466,9 1685,5 1746,1 

з них: 
   

господарські товариства 
770,4 900,2 1000,8 

сільськогосподарські 
кооперативи 0,9 1,0 1,1 

приватні підприємства 
462,0 522,7 492,4 

фермерські господарства 
163,7 176,5 145,2 

Урожайність, з 1 га; ц 

Сільськогосподарські 
підприємства – всього 44,0 46,4 50,7 

у тому числі: 
   

державні підприємства 
24,6 24,0 25,0 

недержавні підприємства – 

всього 44,1 46,5 51,0 

з них: 
   

господарські товариства 
47,1 49,6 44,2 

сільськогосподарські 
кооперативи 13,2 19,9 23,0 

приватні підприємства 
44,6 45,5 47,0 

фермерські господарства 
37,0 35,7 34,6 

Таблиця 4. Динаміка вирощування зернових
культур за категоріями підприємств

За даними Головного управління статистики у Тернопільській
області.
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ковою. Зернове господарство принесло 56890,4
тис. грн. прибутку (у 2012 році — 304544,5 тис.
грн. прибутку), рівень рентабельності галузі
становив 3,3 % (у 2012 році — 18,2 %). Збитко-
вим у 2013 році було вирощування озимої пше-
ниці, яке принесло 39851,8 тис. грн. збитку,
рівень збитковості становив 7,1 %. Вирощуван-
ня ярої пшениці у 2013 році принесло 649,8 тис.
грн. збитку, рівень збитковості галузі складав
2,8 % (у 2012 році — рівень рентабельності скла-
дав 14,7 %).

Вирощування ячменю озимого у 2013 році
принесло 5492,2 тис. грн. збитку, рівень збит-
ковості складав 11,9 %, вирощування ячменю

ярого принесло 10687,2 тис. грн. прибутку,
рівень рентабельності склав 9,6 %. Найбільший
прибуток принесло у 2013 році вирощування
кукурудзи на зерно — 154992,7 тис. грн., рівень
рентабельності складав 9,0 % (табл. 7).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Для підвищення ефективності вирощуван-

ня зернових культур у сільськогосподарських
підприємствах Тернопільської області необх-
ідно збільшити рентабельність зернових куль-
тур, зокрема пшениці. Підвищення рентабель-

Таблиця 5. Структура витрат на виробництво зернових і зернобобових культур у
сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області у 2013 році, %

 Пшениця Ячмінь Жито Овес 
Кукурудза 

на зерно 

Витрати – всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у т. ч.: прямі матеріальні витрати 71,5 

100,0 

70,9 

100,0 

77,8 

100,0 

64,6 

100,0 

76,8 

100,0 

з них: насіння та посадковий матеріал 16,2 18,6 20,9 19,6 22,9 

мінеральні добрива 32,6 28,9 26,6 23,5 25,4 

пальне і мастильні матеріали 14,5 19,7 26,6 33,1 10,8 

оплата послуг і робіт сторонніх 

організацій 17,3 11,4 6,5 9,0 25,9 

решта матеріальних витрат 19,4 21,4 19,4 15,8 15,0 

прямі витрати на оплату праці 5,1 5,6 5,7 8,8 3,8 

інші прямі і загальновиробничі 
витрати – всього 

23,4 

100,0 

23,5 

100,0 

16,5 

100,0 

26,6 

100,0 

19,4 

100,0 

з них: амортизація необоротних 

активів 24,1 24,4 25,6 16,4 24,7 

відрахування на соціальні заходи 8,2 9,1 12,2 12,2 7,3 

решта інших прямих та 
загальновиробничих витрат 67,7 66,5 62,2 71,4 68,0 

За даними Головного управління статистики у Тернопільській області.
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Зернові та 

зернобобові всього  
1975957,9 100 1790239,5 100 -185718,4 - 

в т.ч. пшениця озима 
774384,8 39,2 522078,6 29,2 -252306,2 -10,0 

пшениця яра 
58162,5 2,9 22311,2 1,3 -35851,3 -1,6 

жито 
7231,3 0,4 2298,0 0,1 -4933,3 -0,3 

овес 
2715,4 0,1 4839,3 0,3 2123,9 0,2 

ячмінь  
250422,7 12,7 162620,3  9,1 -87802,4 -3,6 

гречка 
24871,7 1,3 19833,3 1,1 -5038,4 -0,2 

кукурудза на зерно 
845230,0 42,8 1044007,6 58,3 198777,6 15,5 

горох 
8610,8 0,4 9710,8 0,5 1100,0 0,1 

інші зернові та 

зернобобові 
4328,7 0,2 2432,3 0,1 -1896,4 -0,1 

Таблиця 6. Виручка від реалізації зернових та зернобобових культур у
сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області

За даними Головного управління статистики у Тернопільській області.
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ності можливе завдяки зменшенню собівар-
тості вирощування зернових, або завдяки
підвищенню реалізаційних цін, що вимагає
підвищення якості продукції. Підвищення вро-
жайності зернових культур можна досягти,
застосовуючи ресурсозберігаючі технології,
забезпечуючи внесення науково-обгрунтова-
них доз мінеральних добрив, використовуючи
засоби захисту рослин, сорти і гібриди інтен-
сивного типу. Для перспективного розвитку
галузі необхідна ефективна державна під-
тримка та створення умов для залучення інве-
стицій.
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Зернові та 

зернобобові 
всього  

13081,6 14123,5 151,05 126,76 127,77 122,73 304544,5 56890,4 18,2 3,3 

в т.ч. пшениця 
озима 

5263,1 3786,1 147,14 137,89 133,67 148,42 70874,5 -39851,8 10,1 -7,1 

пшениця яра 408,3 162,9 142,43 136,97 124,19 140,96 7449,9 -649,8 14,7 -2,8 

ячмінь озимий 297,7 280,8 154,30 144,58 133,42 164,14 6214,7 -5492,2 15,7 -11,9 

ячмінь ярий 1104,7 707,7 185,11 172,42 133,18 157,32 57362,9 10687,2 39,0 9,6 

овес 20,2 39,0 134,26 124,03 111,11 113,81 468,1 398,9 20,8 9,0 

жито 58,6 20,8 123,30 110,72 153,42 100,32 –1766,4 215,8 –19,6 10,4 

гречка 71,2 73,5 349,29 269,82 271,15 243,13 5563,9 1961,9 28,8 11,0 

горох 36,5 33,7 235,74 288,03 182,31 196,40 1951,7 3089,5 29,3 46,7 

просо 2,5 0,6 103,09 179,57 102,93 134,22 0,4 27,3 0,2 33,8 

кукурудза на 

зерно 
5797,5 9006,5 145,79 115,92 119,06 106,35 154992,7 86210,2 22,5 9,0 

інші зернові 
культури 

21,2 11,9 191,78 204,22 124,38 179,59 1432,1 293,4 54,2 13,7 

 

Таблиця 7. Економічна ефективність виробництва зернових та зернобобових культур
в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області
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довольчої безпеки/ П.Т. Саблук, Г.М. Калетнік,
С.М. Кваша // Економіка АПК. — 2011. — № 8.
— С. 3—11.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах глобальних змін якість та

екологічна безпечність продукції, виробленої аг-
рарним сектором стає одним з основних факторів
його внутрішньої і зовнішньої конкурентоспро-
можності. Тим часом, дослідження засвідчують,
що велика частина сільськогосподарських
підприємств України через невідповідність світо-
вим стандартам якості та безпеки є неконкурен-
тоспроможними на світовому ринку. Тому все
більшої популярності набирає продукція органіч-
ного походження. Незважаючи на те, що Україна
посідає 21 місце серед світових країн-лідерів
органічного руху подальший стрімкий розвиток
органічного виробництва в країні сповільнює не-

УДК 502.33:631.15

В. В. Кипоренко,
аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ
ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
В УКРАЇНІ

V. Kyporenko,
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FORMATION OF CERTIFICATION OF ORGANIC AGRICULTURE IN UKRAINE

У статті розглянуто світовий досвід формування системи сертифікації та контролю якості органічної продукції.
Згруповано та узагальнено інформацію по органічним стандартам та органам інспектування. Визначено три основні
типи систем контролю органічного сектору, з виділенням їх переваг та недоліків. Проаналізовано вітчизняний ринок
сертифікаційних послуг і сформовано список акредитованих сертифікаційних органів за напрямами їх діяльності.
Виокремлено стандарти, за якими вітчизняні виробники органічної продукції мають можливість сертифікувати орга-
нічну продукцію як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Запропоновано структурно-функціональну схе-
му органічної сертифікації, що включає три основних рівня: світовий, державний та рівень підприємства, і базується
на змішаному типові сертифікаційної системи, коли функціонують у рівних умовах державні та приватні сертифі-
каційні органи із залученням контролю зі сторони державного акредитаційного органу. Запропонована схема доз-
воляє знизити витрати виробника на процедуру сертифікації, підвищити довіру споживачів до органічної продукції
та підвищити контроль за недобросовісним використанням засобів маркування продукції.

The article deals with international experience forming a system of certification and quality control of organic
products. Grouped and summarized information on organic standards and inspection bodies. Identified three main types
of control systems organic sector, highlighting their strengths and weaknesses. Analyzed the domestic market and
certification services The list of accredited certification bodies in the directions of their activities. Author determined
standards by which domestic producers of organic products have the ability to certify organic products for both domestic
and foreign market. A structural-functional organic certification scheme, which includes three main levels: international,
national and enterprise level, and is based on typical mixed certification system when operating on an equal footing
public and private certification bodies involving state control on the part of the accreditation body. The proposed scheme
can reduce the cost to the manufacturer certification process to increase consumer confidence in organic products and to
increase control over the use of unfair labeling.

Ключові слова: органічне сільське господарство, сертифікація, контроль, якість, без-
печність, стандарти.

Key words: organic agriculture, certification, control, quality, safety, standards.

досконалість законодавчої та нормативно-право-
вої бази державної політики в сфері органічного
виробництва в тому числі і національної системи
сертифікації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи й узагальнення практично-
го досвіду застосування сертифікаційного проце-
су в галузі органічного агробізнесу знайшли своє
відображення в працях вітчизняних науковців:
В. Артиша, Н. Берлач, Є. Бойко, С. Галашевсь-
кого, Н. Головчекно, О. Дудар, О. Рудницької,
Є. Милованова, Т. Чайка, В. Чудовської, Г. Шпак,
Б. Шувар та інших.
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МЕТА СТАТТІ
Узагальнення і доповнення теоретичних поло-

жень формування системи сертифікації органіч-
ної продукції та обгрунтування напрямів її роз-
витку на основі врахування національної норма-
тивно-правової бази, спрямованого на підвищен-
ня ефективності діяльності виробників органічних
сільськогосподарських продуктів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
З латинської мови сертифікація перекладаєть-

ся "зроблено правильно". Коріння її виникнення
сягають доби Стародавньої Греції, незважаючи на
те, що на перший погляд здається, що сертифіка-
ція з'явилася зовсім недавно. Як системне явище
сертифікація з'явилася набагато пізніше в Німеч-
чині, де в 1920 році Німецьким інститутом стан-
дартів був затверджений знак відповідності своїм
стандартам DIN. На сьогоднішній день сучасний
світ дуже важко уявити без сертифікації, бо сер-
тифікація — це процес підтвердження відповід-
ності послуг і товарів вимогам з якості та безпеки.

Визначальним фактором товарної політики на
продовольчому ринку є якість, оскільки вона —
основа конкурентоспроможності продукції, за-
безпечує корисність і здатність задовольняти кон-
кретні потреби споживачів. В ідеалі на продаж ма-
ють надходити продовольчі продукти тільки висо-
кої якості, які відповідають усім необхідним вимо-
гам. Однією з таких вимог є екологічна безпека
продуктів харчування, а основним інструментом
гарантування якості вважається сертифікація про-
дукції [1, c. 60]. В Україні створено систему серти-
фікації продукції УкрСЕПРО, функціонування
якої спрямоване на забезпечення належного рівня
якості. З 1994 р. введено обов'язкову сертифіка-
цію для великої кількості товарів і послуг, серед
них і продукти харчування. За визначенням Укр-
СЕПРО, сертифікація — це процедура, за допомо-
гою якої третя сторона дає письмову гарантію, що
продукція, процес чи послуга відповідають зада-
ним вимогам.

На нашу думку, справедливо зазначає Берлач Н.А.,
що "органічне сільське господарство — це серти-

Рис. 1. Типи контролюючих систем у країнах ЄС

Джерело: побудовано автором на основі [4].
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фікована система ведення аграрного виробницт-
ва, яка використовує енерго- та ресурсоощадливі
технології і базується на мінімальному викорис-
танні механічного обробітку грунту та синтетич-
них речовин, виключенні з процесу виробництва
генетично модифікованих організмів та має на меті
забезпечення суспільства здоровими та якісними
продуктами харчування, а також збереження та
покращення стану навколишнього природного се-
редовища" [2, с. 20].

Головною специфікою сертифікації орга-
нічного виробництва є суворий і постійний конт-
роль усіх етапів органічного виробництва від поля
і до столу. Тобто сертифікується не кінцевий про-
дукт, а весь процес виробництва органічної про-
дукції. У світовій практиці набула широкого ви-
користання гарантійна система контролю, яка
складається з двох складових, а саме:

1) інспекція — виїзна планова перевірка сіль-
ськогосподарського підприємства на відповідність
його діяльності до вимог стандартів органічного
виробництва;

2) сертифікаційний процес — оцінка та пере-
вірка інспекційних документів, виконання вимог
попереднього року та прийняття сертифікаційно-
го рішення.

Система сертифікації сприяє довірі споживачів
до органічного виробництва та органічної про-
дукції. Вона надає органічному агровиробництву
особливого визначення та робить легшим вихід
органічної продукції на ринок [3, с. 65]. Право про-
водити сертифікацію мають не лише державні

органи а й приватні, для прикладу, країнах Євро-
пи функціонують три типи контролюючих систем
(рис. 1).

Міжнародною організацією, яка розробляє
нормативи і здійснює контроль за дотриманням
правил сертифікації акредитованими національни-
ми організаціями є IFOAM (Internenational
Federation of Agrikulture Movement). Продукція не
може бути визнаною як "органічна", якщо вона не
сертифікована органом, акредитованим у IFOAM
і не має права експортуватись за кордон як така.
Норми IFOAM складаються із Базових стандартів
IFOAM для системи органічного виробництва та
переробки, а також Принципів IFOAM для акре-
дитації органів сертифікації органічного вироб-
ництва та переробки. Акредитація IFOAM на ос-
нові даних стандартів здійснюється некомерцій-
ною, незалежною інституцією — Міжнародною
організацією акредитації органічного виробницт-
ва IOAS [5, с. 22—28].

Згідно з Принципами IFOAM для акредитації
органів сертифікації органічного виробництва та
переробки необхідно відповідати наступним кри-
теріям:

— орган сертифікації повинен мати чітку по-
літику і відповідну процедуру, яка б враховувала
б потреби та запити представників торгівлі і спо-
живачів на продукти;

— рішення про створення органу сертифікації
чи рішення, стосовно процесу сертифікації не по-
винні бути пов'язані із комерційними чи фінансо-
вими інтересами;

Таблиця 1. Сертифікаційні органи, що сертифікують органічне виробництво в Україні

Примітка: I — рослинництво; II — тваринництво; III — продукти переробки.
Джерело: сформовано автором на основі [6].

№ Назва сертифікаційного органу Країна 

Код 

сертифікаційного 

органу 

Напрям 

сертифікації 

I II III 

1 Органік Стандарт Україна UA-BIO-108 + + + 

2 Institute for Marketecology (IMO) Швейцарія UA-BIO-143 + + + 

3 Ecocert SA Франція UA-BIO-154 +   

4 Austria Bio Garantie GmbH Австрія UA-BIO-131 +   

5 Control Union Certifications Нідерланди UA-BIO-149 +  + 

6 Ekolojik Tarim kontrol Organizasyonu Туреччина UA-BIO-109 +  + 

7 
CERES Certification of Enviromental 
Standards GmbH 

Німеччина UA-BIO-140 + + + 

8 Abcert AG Німеччина UA-BIO-137 +  + 

9 Lacon GmbH Німеччина UA-BIO-134 +   

10 QC&I GmbH Німеччина UA-BIO-153 +  + 

11 Bioagicert S.r.l. Італія UA-BIO-132 +  + 

12 
Instituto Certificazione Etica e 

Ambientale 
Італія UA-BIO-115 +  + 

13 Suolo e Salute srl Італія UA-BIO-150 +   
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— консультаційні послуги органами сертифі-
кації не надаються, так само як і поради стосовно
подолання виявлених невідповідностей за резуль-
татами попередньої оцінки продукції;

— аналізи по відбору зразків на тестування
повинно здійснюватись компетентними спеціалі-
стами лабораторії;

— за результатами перевірки органом серти-
фікацій повинен складатись звіт встановленого
формату зі зручною структурою, що сприятиме
здійсненню об'єктивного та зрозумілого аналізу
системи виробництва;

— рішення про надання оператору статусу сер-
тифікованого приймається органом сертифікації,
а не органом контрою та перевірки;

— сертифікаційний орган має право видавати
договірні сертифікати;

— оператори, які тільки подали заявку на про-
ходження сертифікації, повинні пройти процеду-
ру перевірки до того, як було розпочато процес
сертифікації;

— у документах повинні міститись усі етапи
процедури використання сертифікаційної марки
чи сертифікату, а також юридичні заходи у разі
порушень;

— мінімальні порушення є причиною повного
припинення процесу сертифікації [5, с. 93 — 114].

На вітчизняному ринку сертифікаційних по-
слуг присутні 13 акредитованих компетентних сер-
тифікаційних органів, які сертифікують за різни-
ми напрямами і стандартами, відповідно до вимог
країн, на ринок яких планується поставлятися

продукція. Виробники добровільно проходять
процес сертифікації обираючи один із представ-
лених (табл. 1).

У зв'язку з тим, що в Україні відсутні державні
стандарти сертифікації органічного агровироб-
ництва, вітчизняні виробники органічної продукції
сертифікують продукцію за іноземними або ж при-
ватними стандартами (табл. 2). На даний час в Ук-
раїні розроблено приватні стандарти органічного
сільськогосподарського виробництва та маркуван-
ня сільськогосподарської продукції і продуктів
харчування "БІОЛан" та ТОВ "Органік стандарт",
яке включене до переліку контролюючих органів,
що визнані Європейською Комісією та виступає
першим українським сертифікаційним органом,
що проводить сертифікацію органічного вироб-
ництва в Україні за стандартами ЄС [7].

Основним міждержавним договором, який
регламентує якість та безпеку продовольства у
світі (у тому числі в сфері міжнародної торгівлі)
є Кодекс Аліментаріус (Codex Alimentarius), роз-
роблений Всесвітньою організацією охорони здо-
ров'я спільно з ФАО і прийнятий у 1962 р. За по-
передні роки базові принципи Кодексу були до-
повнені й уточнені чотирма тисячами стандартів,
рекомендацій і методик з усього спектру питань
(специфіка окремих видів продукції, маркування,
харчові добавки тощо). У червні 1999 р. Комісія
Кодексу Аліментаріусу прийняла "Основні регу-
люючі принципи виробництва, переробки, марку-
вання та торгівлі органічною продовольчою про-
дукцією", підготовлені у співпраці з ІFOAM. Ме-

Назва 

стандарту 
Характеристика стандарту 

EU Organic Відповідають Постанові Ради ЄC №834/2007 та Постанові Комісії ЄC №889/2008, які 
визнаються у країнах Європейського Союзу та є необхідними для отримання доступу на їх 
експортно-імпортний ринок 

NOP (National 
Organic 

Program) 

Закріплені у Департаменті сільського господарства США, є обов'язковими для імпорту та 
експорту органічної продукції в США 

JAS Відповідають вимогам японського Міністерства сільського, лісового і рибного 

господарства (MAFF), встановлюють критерії для виробництва й імпорту органічних 

продуктів в Японії 
Bio Suisse Визначені швейцарською організацією натурального сільського господарства, яка 

використовує власні стандарти сертифікації і є власником марки Knospe, необхідні для 

реалізації органічної продукції в Швейцарії під маркою BIO SUISSE Knospe 

Naturland Торгівельні стандарти добровільної додаткової сертифікації та експертизи, розроблені 
Асоціацією органічного сільського господарства Naturland (Німеччина) 

Demeter Використовуються для продукції біодинамічного фермерського господарства, повне 

дотримання правил контролюється Об'єднанням підприємств Demeter (Німеччина) з 
обов’язковим щорічним біо-контролем ЄС 

Soil 

Association 

Одні з найперших стандартів, розроблені Soil Association Certification Ltd (Великобританія), 

використовуються у межах Європи 

KRAV Адаптовані компанією KRAV (Швеція) базові стандарти IFOAM, виконують стандарти ЄС 

для органічного виробництва відповідно правил ЄС №834/2007, №889/2008 і №967/2008. У 

деяких випадках є суворішими, ніж стандарти ЄС, охоплюють нові галузі сертифікації: 
ресторани, заклади громадського харчування, риболовлю, текстиль 

БІОЛан Розроблені на основі Постанови Ради Європи № 2092/91 та Стандартів Асоціації 
Швейцарських організацій виробників органічної продукції робочою групою в складі 
спеціалістів українсько-швейцарського проекту «ЕкоЛан Україна». Використовується 

органічними виробниками та переробниками для просування органічних продуктів на 

внутрішньому ринку України. Сертифікацію має право здійснювати лише ТОВ «Органік 

Стандарт» 

Таблиця 2. Перелік стандартів, за якими проводиться сертифікація
органічної сільськогосподарської продукції в Україні

Джерело: сформовано автором за [8; 9].
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тою цього документа було визначення основних
напрямів розвитку державного регулювання
ринків органічної продукції на національному
рівні для створення умов щодо гармонізації
міжнародної торгівлі для захисту прав спожи-
вачів [10, с. 132].

Кожна держава, що визнає Кодекс Алімента-
ріус у сфері виробництва та маркетингу органіч-
но вироблених продуктів харчування, повинна
створити уповноважену інституцію, що здійсню-
вала б нагляд за органами сертифікації або орга-
нами державної влади. У разі відсутності уповно-
важеного органу чи державної програми в країні,

що експортує продукцію, країна — імпортер може
звернутись до третьої сторони як до органу акре-
дитації. Тому створення сертифікаційного орга-
ну зберігає кошти в державі.

Необхідність формування вітчизняної систе-
ми сертифікаційних інституцій нині зумовлена
високою вартістю послуг представництв інозем-
них органів сертифікації, що, за відсутності дер-
жавної підтримки українських агро виробників,
призводить до зростання їх витрат та скорочен-
ня експортних можливостей. Для повноцінного
функціонування сертифікаційних інститутів в
Україні вважаємо законодавчо закріпити зміша-

Рис. 2. Структурно-функціональна схема органічної сертифікації в Україні

Джерело: власна розробка автора.
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ну (державно-приватну) систему організації сер-
тифікації. Це, з одного боку, вимагатиме жорст-
кого контролю за діяльністю приватних органів
сертифікації, проте з другого — дасть змогу
уникнути державного монополізму та бюрок-
ратії.

Значна важливість полягає також у забезпе-
ченні необхідних умов, які дозволили б створити
систему українських приватних (недержавних)
органів сертифікації, що зможуть конкурувати з
іноземними компаніями, які діють в Україні. Ос-
новною характеристикою недержавного органа
сертифікації має бути його авторитетність та
рівень визнання серед міжнародної спільноти.
Адже від цього залежить і можливість його екві-
валентності національним стандартам у інших
країнах [11].

В Україні уже розпочато формування віт-
чизняної системи сертифікації. Робочою групою
в складі спеціалістів швейцарсько-українського
проекту "ЕкоФінЛан" та Асоціації "БІОЛан Ук-
раїна" було розроблено стандарти "БІОЛан". В
їх основу покладено Базові Стандарти Міжна-
родної федерації органічного сільського госпо-
дарства (IFOAM), Постанову Ради (ЕЕС) №834/
2007, а також Стандарти БІО СВІСС (Асоціації
Швейцарських організацій виробників органіч-
ної продукції). Однак для формування системи
сертифікації органічної продукції необхідно
створити спеціальний акредитуючий орган, який
би і видавав спеціальні ліцензії на проведення
сертифікації виробників органічної продукції як
державним, так і недержавним структурам. Вва-
жаємо, що такий акредитуючий орган, без сум-
ніву, повинен бути державним, адже відпові-
дальність, що буде на ньому лежати — беззапе-
речна.

Розкриваючи сутність діяльності акредитую-
чого органу, додатково зауважимо на необхідності
забезпечення рівного доступу як державних, так і
приватних сертифікаційних установ до можли-
вості надання їм відповідної ліцензії. Адже ство-
рення переваг для однієї зі сторін і додаткових
перепон для іншої заперечуватиме існування од-
ного з основних принципів ринкових відносин —
свобода конкуренції та багатоманітності форм
власності.

Виходячи з цього, для урядових структур по-
стає завдання щодо створення спеціального дер-
жавного органу, до компетенції якого входила б
акредитація сертифікаційних установ, контроль за
їх діяльністю, створення національних стандартів
визнання продукції органічною, координація
діяльності громадських організацій в цій сфері,
ведення єдиної державної інформаційної політи-
ки в цій сфері.

Для ефективної діяльності органічного ринку
в Україні, ми пропонуємо наступну структурно-
функціональну схему органічної сертифікації в
Україні (рис. 2). Ми вважаємо, що дана схема перш
за все призначена зробити сертифікацію органіч-

них підприємств більш доступною (дешевшою в
порівняні із іноземною), що в свою чергу призведе
до стимулювання розвитку органічного сільсько-
го господарства в Україні.

Розбудовуючи на державному рівні систему
сертифікації органічного продовольства, необх-
ідно пам'ятати про реалізацію економічного та
нормативно-правового протекціонізму вітчизня-
ного органічного сільського господарства, що
повинно реалізовуватися в політиці держави, на-
правленої на захист власного виробництва орган-
ічного продовольства. В даному випадку необхі-
дно зауважити на нормативно-правових методах
захисту власного виробника, такими можуть бути
встановлення додаткових процедур сертифікації,
експертиз (внутрішній ринок), а також підписан-
ня й ратифікація міжнародних договорів, та гар-
монізація міжнародного законодавства, що сто-
сується українських виробників органічної про-
дукції.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для успішного розвитку органічного сільсько-
го господарства в Україні в першу чергу потрібна
чітка державна урядова політика. З січня 2014
року в Україні  набув чинності підписаний 3
жовтня 2013 Закон України № 425-VII "Про ви-
робництво та обіг органічної сільськогосподарсь-
кої продукції та сировини". Законом визначають-
ся правові та економічні засади виробництва і об-
ігу органічної сільськогосподарської продукції та
сировини, заходи контролю та нагляду за цією
діяльністю, спрямованою на забезпечення спра-
ведливої конкуренції та належного функціонуван-
ня відповідного ринку, поліпшення основних по-
казників стану здоров'я населення, збереження
навколишнього природного середовища, раціо-
нального використання грунтів, забезпечення ра-
ціонального використання і відтворення природ-
них ресурсів, а також забезпечення впевненості
споживачів у продуктах і сировині, маркованих як
органічні.

Створення національної системи сертифі-
кації, а також прийняття управлінських рішень у
сфері органічного виробництва неможливе без
вивчення існуючих систем міжнародних стан-
дартів в даній області і повинна бути спрямована
на встановлення міжнародної еквівалентності га-
рантійної системи. Розробка вітчизняної націо-
нальної систем акредитації і маркування та їх
реєстрація на міжнародному рівні дозволять по-
зиціонувати органічну продукцію перед спожи-
вачем, створити попит на дану продукцію шляхом
організації просвітницької діяльності та прове-
дення широкомасштабної інформаційної кам-
панії (наприклад, соціальної реклами), сприяти
міжнародному партнерству в області екологічної
сертифікації та маркування, а це в свою чергу
сприятиме збільшенню експортного потенціалу
органічної продукції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У результаті кількісної оцінки фінансових ри-

зиків у системі економічної безпеки України не-
обхідно отримати числові значення окремих
фінансових ризиків, а також можливість порівнян-
ня значень узагальненого показника кількісної
оцінки фінансових ризиків у динаміці. Через особ-
ливу природу фінансових ризиків, що передбачає
невизначеність, їх кількісна оцінка не може бути
однозначною та ідеальною. За допомогою загаль-
новідомих методів кількісної оцінки фінансових
ризиків можна максимально наблизитись до очі-
куваної точності, але не уникнути помилок через
неможливість врахувати всі ймовірні події на
підставі наявних статистичних спостережень [5, с.
222]. Так, проблема розробки комплексного підхо-
ду до кількісної оцінки фінансових ризиків у сис-
темі економічної безпеки України є актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремим аспектам кількісної оцінки фінан-
сових ризиків та формулюванню комплексно-
го підходу до кількісної оцінки окремих видів
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AN INTEGRATED APPROACH TO THE QUANTITATIVE ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS
IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Стаття присвячена розробці комплексного підходу до кількісної оцінки фінансових ризиків у системі економіч-
ної безпеки України за допомогою рейтингового методу оцінки, який враховує та узгоджує сукупність фінансових
ризиків, що здійснюють вплив на систему економічної безпеки України, надає можливість узагальнити результати
оцінки ризикового середовища. Проаналізовано динаміку та тенденції змін значень окремих фінансових ризиків, їх
блочних кількісних характеристик у системі фінансової безпеки України. За допомогою представленого підходу до
кількісної оцінки фінансових ризиків у системі економічної безпеки України розраховано та проаналізовано зна-
чення комплексного показника фінансових ризиків у системі економічної безпеки України за період 2007—2013 рр.

The article is devoted to developing an integrated approach to the quantitative assessment of financial risks in the
system of economic security of Ukraine by the rating valuation technique that takes into account a set of coordinates and
financial risks, and acting on the system of economic security of Ukraine, allows generalizing the results of risk assessment
environment. The dynamics and trends in the values of certain financial risks, their quantitative characteristics of the
block in the system of financial security of Ukraine. With the present approach to the quantitative assessment of financial
risks in the system of economic security of Ukraine calculated and analyzed values of the complex index of financial risks
in the system of economic security of Ukraine for the period 2007—2013.

Ключові слова: фінансові ризики, економічна безпека, фінансова безпека, валютна безпека,
оцінка фінансових ризиків.
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фінансових ризиків приділяли увагу такі віт-
чизняні та зарубіжні дослідники, як С.Г. Аюпо-
ва [1], К.І. Тарасова [8, с. 367—372], О.А. Зорі-
на [5, с. 221—229], А.Б. Камінський [6], Ю. Кара-
гозлю і Н.П. Бакеренко [2, с. 35—39] та інші нау-
ковці. Однак проблема розробки дієвого комп-
лексного підходу до кількісної оцінки фінансових
ризиків у системі економічної безпеки України
потребує подальшої уваги дослідників.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основні завдання дослідження полягають у

розробці комплексного підходу до кількісної
оцінки фінансових ризиків у системі економіч-
ної безпеки України та аналізі динаміки та тен-
денцій зміни значень інтегрального показника
фінансових ризиків у системі економічної без-
пеки України, розрахованого за представленим
комплексним підходом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Комплексний підхід до кількісної оцінки фі-
нансових ризиків у системі економічної безпеки
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України повинен враховува-
ти та узгоджувати сукупність
фінансових ризиків, що здійс-
нюють вплив на систему еко-
номічної безпеки України,
сприяти наданню комплекс-
них висновків щодо ризико-
вого середовища на основі
кількісних відмінностей зна-
чень фінансових ризиків та
індикаторів стану фінансової
безпеки України від бази по-
рівняння.

У процесі розробки
комплексного підходу до
кількісної оцінки фінансових ризиків у системі
економічної безпеки України застосуємо рей-
тинговий метод оцінки, за допомогою якого, на
нашу думку, можливо врахувати значну
кількість фінансових ризиків, ідентифікованих
із застосуванням показників стану фінансової
безпеки України різних типів (стимулятори, де-
стимулятори, змішаний тип) [7], та характери-
стичні значення показників, що визначають
рівень економічної безпеки України.

Окремі дослідники [5, с. 226] вважать, що сут-
тєвою проблемою в процесі застосування мето-
ду рейтингової оцінки є правильне обрання ета-
лона для порівняння, однак, у процесі застосу-
вання цього методу для кількісної оцінки фінан-
сових ризиків у системі економічної безпеки Ук-
раїни доцільно застосувати діапазони характе-
ристичних значень індикаторів стану фінансової
безпеки в системі економічної безпеки України,
представлених у Методичних рекомендаціях
щодо розрахунку рівня економічної безпеки Ук-
раїни від 29.10.2013 р. № 1277 [7], розраховані за
допомогою аналогового методу, законодавчо-
нормативного критерію та методів експертної оц-
інки, та приведені шляхом нормування до розмі-
рності тлумачень характеристичних значень та
інформаційної односпрямованості.

Представимо діапазони характеристичних
значень показників стану фінансової безпеки
України та їх відповідність певним фінансовим
ризикам, значення яких приведені до розмір-
ності тлумачень характеристичних значень та
інформаційної односпрямованості у таблиці 1.

Розрахунок кількісного значення фінансо-
вого ризику в системі економічної безпеки Ук-
раїни для індикаторів-дестимуляторів прово-
диться за наступною формулою:

     (1),

де i — вид певного фінансового ризику;
x

i
 — кількісна оцінка певного фінансового

ризику в системі економічної безпеки, %;
x

min
, x

max
 — відповідні значення кількісної

оцінки фінансового ризику у даному діапазоні
значень індикаторів стану фінансової безпеки
України, %;

y
i
 — значення індикатору стану фінансової

безпеки України;
y

min
, y

max
 — відповідні значення індикатору

стану фінансової безпеки України у конкрет-
ному діапазоні значень цього індикатору.

У ситуації, коли розраховується кількісне
значення фінансового ризику для індикатора,
що є стимулятором, доцільно застосовувати
наступну формулу:

     (2).

Після розрахунку кількісних значень фінан-
сових ризиків за окремими видами фінансової
безпеки, необхідно узагальнити показники
фінансових ризиків у блочних оцінках з ураху-
ванням вагових коефіцієнтів для визначення
субіндексів економічної безпеки. Так, для виз-
начення блочної оцінки фінансових ризиків у
системі фінансової безпеки застосуємо форму-
лу:

(3),

де Rf
i
 — блочна кількісна оцінка фінансо-

вих ризиків у системі фінансової безпеки, %;
a

i
 — ваговий коефіцієнт певного фінансо-

вого ризику.
Після розрахунку блочних кількісних оці-

нок фінансових ризиків в системі фінансової

Діапазон характеристичних значень показників стану 

фінансової безпеки України 

Оцінка фінансового ризику в 

системі економічної безпеки 

назва діапазону 

для 

індикаторів-

стимуляторів 

для індикаторів-

дестимуляторів 
якісна кількісна 

Абсолютно 

небезпечний рівень 

<yкрит >yкрит Катастрофічний 100 

Критичний рівень [yкрит; yнебезп) (yнебезп; yкрит] Критичний 75–100 

Небезпечний рівень [yнебезп; yнездв) (yнездв; yнебезп] Небезпечний 50–75 

Незадовільний рівень [yнездв; yздв) (yздв; yнездв] Допустимий 25–50 

Задовільний рівень [yздв; yопт1) (yопт2; yздв] Задовільний 0–25 

Оптимальний рівень [yопт1; yопт2] Незначний 0–0,1 

 

Таблиця 1. Відповідність діапазонів характеристичних значень
показників стану фінансової безпеки України та рейтингової

шкали оцінки відповідних фінансових ризиків

Джерело: представлено автором.
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безпеки необхідно узагальнити отримані дані
та визначити комплексний показник фінан-
сового ризику в системі економічної безпеки
України за наступною формулою:

(4),

де j — вид певної підсистеми безпеки в сис-
темі фінансової безпеки України;

FR
(es)

 — комплексний показник фінансово-
го ризику в системі економічної безпеки Украї-
ни, %;

a
j
 — ваговий коефіцієнт блочної кількісної

оцінки фінансових ризиків в системі економіч-
ної безпеки.

Фінансова безпека згідно Методичним ре-
комендаціям щодо розрахунку рівня економі-
чної безпеки України [7] містить такі складові:
банківська безпека; безпека небанківського
фінансового ринку; боргова безпека; бюджет-
на безпека; валютна безпека; грошово-кредит-
на безпека. Так, відповідно, і фінансові ризики
доцільно розглядати за цими блоками.

Зауважимо, що кількісна оцінка окремих
фінансових ризиків у системі банківської без-
пеки України, як і в інших підсистемах фінансо-
вої безпеки України, базується на окремих
структурних гіпотезах та припущеннях, що
надає можливість надати тільки умовно-кіль-
кісну оцінку. Так, кількісна оцінка певних фінан-
сових ризиків охоплює лише окрему сферу на-
ціональної економіки, тоді як блочна кількісна
оцінка фінансових ризиків в системі банківської
безпеки України, як і в інших підсистемах фінан-
сової безпеки України, може надати більш уза-
гальнену характеристику фінансових ризиків у
системі економічної безпеки України.

Протягом 2007—2009 рр. блочна кількісна
оцінка фінансових ризиків у системі банківсь-
кої безпеки України збільшилась з 48,41 % у 2007
році, що вважаємо допустимим рівнем ризику,
до 83,21 % наприкінці 2009 року, тобто критич-
ного рівня ризику, значення якого стало істо-
ричним максимумом відповідного показника за
досліджуваний період. Протягом 2010—2013 рр.
блочна кількісна оцінка фінансових ризиків у
системі банківської безпеки України система-
тично зменшувалась з 76,2 % у 2010 р. до 47,05 %
у 2013 р., що свідчило про зниження ризиковості
в системі банківської безпеки держави. Станом
на 01 серпня 2014 р. узагальнений показник
фінансових ризиків в системі банківської безпе-
ки України становив 64,42 %, що відповідає не-
безпечному діапазону фінансових ризиків, крім
того, існують тенденції до подальшого по-
гіршення досліджуваного показника.

Дані, отримані в процесі розрахунку фінан-
сових ризиків у системі безпеки небанківського
фінансового ринку України за період 2007—2014
рр. свідчать, що протягом досліджуваного пері-
оду значення блочної кількісної оцінки фінансо-
вих ризиків в системі небанківського фінансово-
го ринку постійно перебуває у зоні критичного
ризику, що свідчить про недостатній рівень роз-
витку страхового ринку України, недовіру гро-
мадян до страхових компаній, низьку зацікав-
леність українців у добровільному страхуванні.

Динаміка значень блочної кількісної оцінки
фінансових ризиків в системі боргової безпеки
України за період 2007—2014 рр. свідчить про
значне погіршення стану боргової безпеки Ук-
раїни за досліджуваний період. Якщо у 2007 році
узагальнений показник ризиковості в системі
боргової безпеки складав 45,59 %, що відпові-
дало допустимому рівню, то, починаючи з 2009
року, досліджуваний показник постійно знахо-
диться у критичному діапазоні значень, а станом
на 01.08.2014 року складав 91,13 % та мав стійку
тенденцію до подальшого збільшення.

Зауважимо, що динаміка значень блочної
кількісної оцінки фінансових ризиків в системі
бюджетної безпеки України свідчить про по-
гіршення стану бюджетної безпеки та збіль-
шення розміру бюджетних ризиків. Так, про-
тягом 2007—2008 рр. значення узагальненого
показника фінансових ризиків у системі бюд-
жетної безпеки України перебували у задовіль-
ному діапазоні значень фінансових ризиків (до
25 %). Світова фінансова-економічна криза
2008—2009 рр. вплинула також на рівень ризи-
ковості в системі бюджетної системи України.
Так, значення узагальненого показника фінан-
сових ризиків у системі бюджетної безпеки
України у 2009—2010 рр. становили 58,0 % та
57,4 % відповідно, що відповідає небезпечному
рівню фінансових ризиків. Після короткостро-
кового зменшення рівня ризиковості в бюд-
жетній системі України у 2011 році, у 2012—
2013 рр. блочні кількісні оцінки фінансових ри-
зиків у системі бюджетної безпеки України
знов перебували у діапазоні небезпечних зна-
чень та становили 52,5 % та 54,9 % відповідно.

Станом на 01 серпня 2014 року значення уза-
гальненого показника фінансових ризиків у си-
стемі бюджетної безпеки суттєво погіршилось
та перебувало на рівні 74,0 %, що майже відпо-
відає граничному показнику між небезпечним та
критичним діапазоном фінансових ризиків.

На думку О. Барановського [3, с. 13], валют-
на безпека — це ступінь забезпеченості держа-
ви валютними коштами у розмірі, достатньому
для виконання міжнародних зобов'язань,
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підтримання позитивного сальдо платіжного
балансу, необхідного обсягу валютних ре-
зервів, стабільності національної грошової
одиниці. Станом на 01 серпня 2014 року грошо-
ва одиниця України нестабільна, резерви краї-
ни стабільно зменшуються, відповідно, блочна
кількісна оцінка фінансових ризиків у системі
валютної безпеки України всього за 7 місяців
2014 року погіршилась з 35,02 % (допустимий
рівень) наприкінці 2013 року до 71,91 % (небез-
печний рівень) станом на 01.08.2014 року. Саль-
до платіжного балансу станом на 01.08.2014
року становило -5 млн $ США, що зумовлено
переходом до політики гнучкого курсоутворен-
ня в Україні. Внаслідок зниження економічної
активності та стрімкої девальвації гривні у
2 кварталі 2014 року темпи скорочення імпор-
ту суттєво перевищували темпи скорочення ек-
спорту, внаслідок чого зменшився дефіцит ра-
хунку поточних операцій до 1,1 млрд $ США.
Обсяги міжнародних резервів станом на 01 лип-
ня 2014 року становили 17,1 млрд $ США. За-
значимо, що значення цього показника хоча і
забезпечує фінансування імпорту майбутньо-
го періоду протягом 2,6 місяців (так, ризик кри-
тичного зменшення валових міжнародних ре-
зервів України, визначених у місяцях імпорту,
складає 55 %), але це значення є найгіршим за
весь досліджуваний період, починаючи з 2007
року.

Так, значення блочної кількісної оцінки
фінансових ризиків у системі валютної безпе-
ки України станом на 01 серпня 2014 року на-
ближується до критичного рівня та становить
71,91 %.

Відповідно до Методичних рекомендацій
щодо розрахунку рівня економічної безпеки [7]
грошово-кредитна безпека — це певний стан

грошово-кредитної системи, що забезпечує
доступними та якісними кредитними ресурса-
ми всіх суб'єктів економіки на сприятливих для
економічного зростання умовах у необхідних
обсягах. Станом на 01 серпня 2014 року уза-
гальнене значення фінансових ризиків в системі
грошово-кредитної безпеки держави відпові-
дає небезпечному рівню ризиків та становить
70,64 %. На нашу думку, існують тенденції до
подальшого погіршення досліджуваного по-
казника. Зазначимо також, що протягом дослі-
джуваного періоду (2007—2014 рр.) значення
блочної кількісної оцінки фінансових ризиків
у системі грошово-кредитної безпеки України
постійно перебувало у діапазоні небезпечних
значень, інколи навіть перетинаючи критичний
рівень (у 2008 р. — 78,18 %; у 2011 р. — 75,53 %).

На думку С.М. Дячек та О.О. Панасюк [4, с.
232], основними напрямами підвищення рівня
грошово-кредитної безпеки є встановлення
певних орієнтирів ставок за користування кре-
дитними коштами та формування ефективної
програми грошової пропозиції, що відповідає
попиту на гроші; збільшення стабільності гро-
шової одиниці; зменшення готівки поза банка-
ми в загальному обсязі грошової маси; знижен-
ня рівня доларизації національної економіки за
допомогою забезпечення курсової та цінової
стабільності; протидія криміналізації грошово-
го обігу та тінізації грошово-кредитної сфери.

Після розрахунку блочної кількісної оцін-
ки фінансових ризиків у системі фінансової
безпеки узагальнимо отримані дані та визначи-
мо комплексний показник фінансових ризиків
в системі економічної безпеки України за фор-
мулою (4).

Результати розрахунку представимо у таб-
лиці 2.

Таблиця 2. Комплексний показник фінансових ризиків у системі економічної безпеки України
за період 2007—2014 рр.

Джерело: розраховано автором.

Групи фінансових 

ризиків 

В
аг

ов
і 

ко
еф

іц
іє
нт

и 
(a

j)
 

Блочна кількісна оцінка фінансових ризиків у системі економічної безпеки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 01.082014 

Rf1 (банківські ризики) 0,1723 48,41 54,11 83,21 76,20 69,68 50,89 47,05 64,42 

Rf2 (ризики  

небанківського 
фінансового ринку) 

0,1068 81,54 80,71 82,60 84,46 87,60 82,42 78,84 89,02 

Rf3 (боргові ризики) 0,1746 45,59 62,46 84,44 78,38 72,81 83,68 82,99 91,13 

Rf4 (бюджетні ризики) 0,2023 12,71 9,96 58,01 57,40 38,64 52,49 54,91 73,99 

Rf5 (валютні ризики) 0,1686 26,61 41,62 80,76 46,15 48,35 49,60 35,02 71,91 

Rf6 (грошово-кредитні 
ризики) 

0,1753 65,00 78,18 72,68 63,98 75,53 68,81 72,65 70,64 

Комплексний показник фінансових 

ризиків в системі економічної безпеки 

України (FR(es)) 

36,77 41,94 75,26 65,13 60,87 61,71 58,13 75,40 
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, запропонований комплекс-

ний підхід до кількісної оцінки фінансових ри-
зиків у системі економічної безпеки за допо-
могою рейтингового методу оцінки враховує та
узгоджує сукупність фінансових ризиків, що
здійснюють вплив на систему економічної без-
пеки України, надає можливість зробити ком-
плексні висновки щодо ризикового середови-
ща на основі кількісних відмінностей значень
фінансових ризиків та індикаторів стану фінан-
сової безпеки України від бази порівняння.

Представлений підхід до кількісної оцінки
фінансових ризиків у системі економічної без-
пеки, в якому, на відміну від попередніх, засто-
совуються діапазони характеристичних значен-
ня індикаторів стану фінансової безпеки в сис-
темі економічної безпеки України та врахову-
ються їх нерівності, дозволяє отримати кіль-
кісну оцінку окремих фінансових ризиків, їх
блочні кількісні характеристики в системі фінан-
сової безпеки України та комплексний показник
фінансових ризиків у системі економічної без-
пеки України, що сприятиме, завдяки застосу-
ванню шкали рейтингової оцінки фінансових
ризиків в системі економічної безпеки, інфор-
маційній односпрямованості та можливості по-
рівняння окремих показників фінансових ри-
зиків, їх блочних кількісних характеристик та
комплексних показників фінансових ризиків у
системі економічної безпеки України.

Перспективами подальших розвідок у дано-
му напрямі є оцінка впливу факторів фінан-
сових ризиків на рівень економічної безпеки
України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегічні орієнтири розвитку України

направлені на вихід із системної кризи і ста-
білізацію соціально-економічного стану в
державі. Досягнення такої стабілізації мож-
ливе за рахунок використання переваг бюд-
жетно-податкової політики. Існування ж за-
боргованості із сплати податків та обов'яз-
кових платежів до бюджетів усіх рівнів ста-
ло перешкодою на шляху до такої стабілі-
зації. Тому держава в особі уповноважених
нею контролюючих органів у сфері оподат-
кування має докладати максимальних зусиль
задля скорочення такої заборгованості в май-
бутньому та недопущення її зростання.
Відтак, на перше місце виходить ефективність
вжитих заходів, щодо погашення податково-
го боргу. Сьогодні відсутні грунтовні дослід-
ження способів зменшення податкового бор-
гу на локальному рівні. Вважаємо за необхі-
дне дослідити існуючу практику скорочення

УДК 336.2

В. В. Угрин,
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такої заборгованості задля вирішення вище
окреслених проблем.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У роботах багатьох сучасних науковців під-
німається проблема податкового боргу на за-
гальнодержавному рівні. Серед них: В.І. Анти-
пов, В.А. Бортняк, В.А. Грушко, О.А. Долгий,
О.М. Десятнюк, А.І. Крисоватий, С.В. Онишко,
С.П. Позняков, та ін. У дослідженнях О.М. Тим-
ченко значна увага приділена податковій за-
боргованості в розрізі окремих адміністратив-
но-територіальних одиниць.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження дисбалансів у

структурі погашення податкового боргу на
прикладі Тернопільської області.

Основною причиною прояву дисбалансів
погашення податкового боргу вважаємо не-
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однакову ефективність застосування способів
такого погашення. Відзначимо, що згідно із
Податковим кодексом України (далі — ПКУ)
погашення податкового боргу — це зменшен-
ня абсолютного значення суми такого боргу,
підтверджене відповідним документом [4].
Звідси, ліквідувати податковий борг можна на-
ступними шляхами:

— добровільне внесення до бюджетів перед
якими існує податкова заборгованість безпо-
середньо платником несвоєчасно сплаченої
суми податків та обов'язкових платежів;

— застосування заходів примусового стяг-
нення податкового боргу контролюючими
органами у сфері оподаткування;

— зарахування передплат та надмірно спла-
чених сум з одного податку в рахунок погашен-
ня заборгованості з іншого податку. Таке за-
рахування відбувається контролюючими орга-
нами на підставі звернення та заяви платника
податків, у якого одночасно обліковується борг
та переплата;

— списання податкового боргу платника
перед бюджетом та державними цільовими
фондами.

Відтак, спільним для перших двох є резуль-
тат — повернення державі належних коштів і
відповідно наповнення доходної частини бюд-
жетів. Однак третій спосіб не сприяє збільшен-
ню надходжень до бюджету, проте його вико-
ристання дає можливість врегулювати фінан-
сово-економічний стан платника. Реалізація
даного способу погашення пов'язана із знач-
ними труднощами. Доволі часто заборгованість
можлива з податку, що адмініструється до дер-

жавного бюджету, а переплата по платежу до
місцевого бюджету (можлива й протилежна
ситуація ). В такому випадку юридично існують
усі підстави для проведення перезарахування
коштів між різними платежами. Фактично у
платника податків виникають проблеми пов'я-
зані з небажанням контролюючих органів
здійснювати таке перезарахування та відсут-
ності сприяння органів місцевого самовряду-
вання, які мають дати свою згоду на отриман-
ня коштів з бюджету, до якого він був сплаче-
ний. Останній наведений нами спосіб взагалі не
передбачає поповнень до бюджету. Окрім того,
використання механізму списання податково-
го боргу не сприяє зміцненню фінансової дис-
ципліни, а навіть, навпаки — закладає підвали-
ни для виникнення нових боргів.

З огляду на розглянуті шляхи ліквідації по-
даткового боргу відзначимо, що податковий
боргу може бути сплачений як самостійно плат-
ником податків, так і за рахунок вжиття при-
мусових заходів стягнення контролюючими
органами у сфері оподаткування або ж держав-
ною виконавчою службою. Таку позицію
підтримує і професор Тимченко О.М. у своєму
дисертаційному дослідженні [8, с. 332].

Інформацію, щодо самостійного погашен-
ня податкового боргу платниками податків
Тернопільської області наведено на рисунку 1.

Показники погашення податкового боргу
на рисунку 1 свідчать, що обсяги надходжень
"живих" коштів за рахунок погашення подат-
кового боргу з року в рік зростають. Так, у 2010
році поступило 35,4 млн грн., або на 2,3 млн грн.
більше, аніж у 2009 році. Суттєве зростання

Рис. 1. Добровільне погашення податкового боргу на прикладі Тернопільської області
впродовж 2009—2013 рр.

Джерело: розраховано та складено на основі [3; 5].
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відбулось в 2011 та 2013 рр., відповідно над-
ійшло 45 млн грн. та 64,4 млн грн. У 2012 році
спостерігаємо незначний спад, а саме 43,6 млн
грн., що 1,4 млн грн. менше аналогічного показ-
ника в 2011 році. Частка погашеного податко-
вого боргу самостійно в період дії податкової
вимоги незначна і коливається в межах 17,3—
37,1% від загальної суми надходжень впродовж
аналізованого періоду. Позитивною вважаємо
тенденцію зростання суми надходжень, що над-
ійшла в результаті самостійного погашення
платниками податків після закінчення податко-
вої вимоги. Однак таке погашення відбулось
пізніше від термінів передбачених законодав-
ством, що викликає потенційні загрози своєчас-
ного виконання дохідної частини бюджетів усіх
рівнів.

На окрему увагу заслуговує розгляд спо-
собів реалізації примусового погашення. За-
уважимо, що трактування дефініції "примусо-
ве стягнення податкового боргу" відсутнє в
чинному законодавстві. На нашу думку, така
ситуація є вкрай неприпустимою, адже відсут-
ність законодавчого трактування даного по-
няття ставить під сумнів законність викорис-
тання методів такого погашення. У втратившо-
му чинність Законі 2181 від 21.12.2000 "Про по-
рядок погашення зобов'язань платників по-
датків перед бюджетами та іншими цільовими
фондами" (далі — Закон 2181) примусове стяг-
нення розумілось як звернення стягнення на
активи платника податків у рахунок погашен-
ня його податкового боргу, без попереднього
узгодження його суми таким платником по-
датків [2]. У ПКУ ж відсутнє визначення дано-
го поняття, що негативно впливає на ефек-
тивність адміністрування. Характерними особ-
ливостями примусового стягнення вважаємо:

— примусове стягнення може відбуватись
лише після отримання контролюючим органом
рішення суду про можливість його застосуван-
ня [9]. У свою чергу звернення до суду дозво-
ляється не раніше закінчення шістдесятиденно-
го терміну з дня надсилання податкової вимо-
ги. На підставі такого рішення орган стягнен-

ня може вилучати готівку з каси або направля-
ти платіжні вимоги до установ банку, що об-
слуговують платника податків. Якщо ж після
вчинення таких дій податковий борг повністю
не погашено контролюючий орган ініціює по-
вторне звернення до суду про право на продаж
майна боржника, що перебуває в податковій за-
ставі. Продаж майна платника податків
здійснюється на публічних торгах або через
торгівельні організації;

— існують обмеження в часі щодо приму-
сового стягнення податкового боргу, а саме:
позовні вимоги контролюючого органу, пов'я-
зані зі стягненням податкового боргу з плат-
ників податків, мають пред'являтися протягом
1095 днів з дня виникнення податкового боргу
[9];

— після отримання судового рішення, при-
мусове стягнення податкового боргу відбу-
вається без дозволу платника податків. У ви-
падку перешкоджання посадовим особам
органів стягнення, податковий керуючий упов-
новажений звертатися до суду щодо зупинен-
ня видаткових операцій платника податків на
рахунках такого платника у банках та інших
фінансових установах;

— методи примусового стягнення застосо-
вуються виключно в порядку черговості. Зок-
рема неможливо ініціювати позов на продаж
майна, що перебуває в податковій заставі по-
передньо не використавши права на вилучення
готівки та стягнення коштів. На нашу думку,
дотримання такого порядку негативно впливає
на можливість оперативного скорочення об-
сягів податкового боргу, адже між моментом
виникнення та погашення суми податкового
боргу проходить доволі значний період, а інко-
ли він виходить за межі бюджетного року.
Відтак, пропонуємо дозволити застосовувати
усі вищезгадані способи примусового стягнен-
ня одразу після отримання першого рішення
суду.

Беручи до уваги характерні особливості
примусового стягнення податкового боргу, під
даним поняттям пропонуємо розуміти — звер-
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Рис. 2. Кількість надісланих податкових вимог контролюючими органами Міндоходів
Тернопільської області впродовж 2009—2013 рр.

Джерело: складено на основі [3].
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нення контролюючих органів після закі-
нчення дії податкової вимоги в судовому
порядку у терміни передбаченні чинним
законодавством на отримання права без-
спірного стягнення податкового боргу
платника податків.

Аналізуючи проблеми погашення по-
даткового боргу, звертаємо увагу на над-
силання податкових вимог як обов'язко-
вої складової примусового стягнення
(рис. 2).

З огляду на рисунок 2, відмічаємо
суттєве скорочення надісланих подат-
кових вимог контролюючими органами
платникам податків. Так, скорочення
відбулось у 2012, коли впродовж року
було надіслано 7987 податкових вимог,
що на 10055 менше, а ніж у 2011 році.
Таке скорочення пов'язано із нормами
ПКУ, яким не відмінну від Закону 2181 не
було передбачено обов'язкового надсилання
податкової вимоги впродовж п'ятиденного
терміну після виникнення податкового бор-
гу. Як наслідок, в контролюючих органів по-
явилось більше часу на проведення співбесід
та узгодження з платниками податків дати са-
мостійного погашення боргу до надсилання
податкової вимоги. В 2013 році було надісла-
но лише 2123 податкові вимоги, що майже у
чотири рази менше за аналогічний показник
у 2012 році. Таке зменшення обумовлено пе-
ред усім підняттям мінімальної граничної
межі податкової заборгованості для надси-
лання вимоги із 17 грн. до 340 грн. [6]. Вва-
жаємо такі зміни позитивними, адже часто
витрати на надсилання вимоги були рівні по-
ловині податкової заборгованості.

Динаміка надходжень від застосування за-
ходів примусового стягнення контролюючими
органами Міндоходів в Тернопільській області
наведена в таблиці 1. Відзначимо, що наведені
показники свідчать про наявність значних дис-
балансів надходжень як у розрізі способів при-
мусового стягнення так і протягом останніх
років.

У період 2009—2011 років в структурі над-
ходжень від застосування заходів примусово-
го стягнення суттєво переважали кошти
стягнуті Державною виконавчою службою,
що уповноважена стягувати заборгованість з
фізичних осіб-підприємців. Протягом 2009—
2010 років друге місце за обсягом надходжень
належить застосуванню заходів вилученню го-
тівки з каси підприємств, зокрема 1,03 млн грн.
та 1,9 млн грн. відповідно. Відзначимо, що таке
вилучення відбувалось після закінчення тер-

міну дії податкової вимоги та грунтувалось на
рішенні керівника контролюючого органу, а не
рішенні суду. Починаючи з 2011 року зросла
ефективність застосування методу безспірно-
го стягнення коштів з безготівкових рахунків
підприємств на основі виставлення платіжних
вимог контролюючими органами до фінансо-
вих установ в яких відкриті рахунки платників
податків. Зокрема в 2012 році надійшло 3,95
млн грн., що на 2,31 млн більше аналогічного
показника 2011 року. Суттєве скорочення над-
ходжень за рахунок примусового стягнення
спостерігаємо в 2013 році. Так, станом на
01.01.2014 поступило 0,63 млн грн. від прода-
жу майна, що перебуває в податковій заставі,
0,3 млн грн. стягнуто з рахунків підприємств
та 0,04 млн грн. за рахунок вилучення готівки
з каси підприємств. Основною причиною та-
кого скорочення надходжень за рахунок при-
мусового стягнення вважаємо ліквідацію в

Таблиця 1. Динаміка надходжень податкового
боргу за рахунок вжиття заходів примусового

стягнення контролюючими органами Міндоходів
Тернопільської області протягом

2009—2013 рр. млн грн.

Джерело: складено на основі [3].

Рис. 3. Динаміка списаного податкового
боргу контролюючими органами Міндоходів

Тернопільської області протягом
2009—2013 рр., млн грн.

Джерело: складено на основі [3].
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Міндоходів структурного підрозділу, що без-
посередньо відповідав за погашення податко-
вого боргу та розподіл обов'язків поміж пра-
цівниками усіх відділів. Визнавши провал та-
ких заходів, даний підрозділ був повернутий
у структуру уже з початку 2014 року.

Здійснюючи дослідження погашення подат-
кового боргу обов'язково необхідно звернути
увагу на скорочення боргу за рахунок його спи-
сання (рис. 3).

Відзначимо, що значно скорочується по-
даткова база внаслідок списання і розстрочен-
ня та відстрочення податкового боргу. Вва-
жаємо, негативною тенденцію, що спостері-
гаємо на рисунку 3. Так обсяги списання по-
даткового боргу доволі значні та зростають з
року в рік. Протягом аналізованого періоду
сума боргу, що була списана впродовж одно-
го року зросла більше, а ні ніж у два рази.
Звідси, в 2013 році за рахунок списання було
ліквідовано 29,6 млн грн. [5]. Очікування плат-
никами податків, особливо великими, черго-
вого списання або реструктуризації податко-
вого боргу зумовлює несвоєчасне погашення
ними податкової заборгованості. Це не лише
негативно впливає на виконання бюджету, але
й завдає суттєвої шкоди базовим принципам,
які становлять запоруку дієвості оподаткуван-
ня. Порушуються принципи рівномірності та
справедливості, оскільки в результаті у про-
граші залишаються законослухняні платники
податків [1, c. 149].

Таким чином, проведений аналіз можливих
методів погашення податкового боргу дає змо-
гу виділити існування значних дисбалансів та

превалювання одних способів над іншими
(табл. 2).

Проведені розрахунки в таблиці 1 свід-
чать про те, що погашення податкового бор-
гу за рахунок надходжень реальних коштів
не перевищує 71 %. З кожним роком частка
таких надходжень в структурі погашення
зменшується і коливається в межах 59—
69,5 %. Відтак, погашення податкового
боргу на третину відбувається за рахунок
списання боргів. На нашу думку, така си-
туація є вкрай негативною з огляду на по-
стійну дефіцитність бюджетних ресурсів в
державі. Значні дисбаланси спостерігаємо
у розрізі способів погашення податкової
заборгованості. Зокрема основна суму
надходжень поступає за рахунок само-
стійного погашення податкового боргу
платниками податків.

Звичайно, ми вважаємо, позитивним ас-
пектом підвищення рівня самостійного по-

гашення. Однак таке погашення в основному
відбувається після закінчення дії податкової
вимоги, а це у свою чергу призводить до несвоє-
часного виконання дохідної та видаткової час-
тини бюджетів усіх рівнів. Окремо відзначимо,
що частка погашення податкового боргу за ра-
хунок застосування примусових заходів доволі
незначна. Протягом 2011—2012 рр. вона стано-
вила 11,2 та 14,4 % відповідно. В 2013 році част-
ка надходжень за рахунок примусового стяг-
нення значно скоротилась і становила лише
3,7%, що знову ж таки підтверджує наші при-
пущення про негативний вплив ліквідації
підрозділу погашення податкового боргу. Не-
значними на сьогодні залишаються надходжен-
ня від продажу майна банкрутів. Так, якщо в
2012 році частка таких надходжень становила
12,9%, то уже в 2013 лише 6,5%. Звідси, дієвість
зазначених заходів примусового стягнення до-
волі низька, а тому необхідно звернути увагу
на використання усього потенціалу таких за-
ходів.

Проведення дослідження порядку погашен-
ня податкового боргу на прикладі Тернопільсь-
кої області свідчить про те, що скорочення бор-
гу може відбуватись за рахунок самостійно
сплаченої суми простроченого податкового
зобов'язання та через вжиття примусових за-
ходів стягнення. В Україні сьогодні відсутнє
визначення змісту поняття примусового стяг-
нення податкового боргу, що значно ускладнює
процес його адміністрування. Ми пропонуємо
трактувати примусове стягненням податково-
го боргу як — звернення контролюючих
органів після закінчення дії податкової вимо-

Роки / Показники 2009 2010 2011 2012 2013 

Погашення 

податкового боргу, 

млн грн. 

46,6 60 71,6 62,7 93,9 

з них надходжень 

"живими '' коштами, % 
71 59 62,8 69,5 68,5 

в тому числі:      

надходження в період 

дії податкової вимоги, 

% 

29 33,6 36,6 37,1 17,5 

самостійно погашено 

платниками після 

закінчення дії 
податкової вимоги, % 

52,2 38,1 44,6 35,6 72,3 

за рахунок 

примусового 

стягнення, % 

11,2 16,6 11,2 14,4 3,7 

надходження від 

банкрутів, % 
7,6 11,7 7,6 12,9 6,5 

Таблиця 2. Дисбаланси погашення податкового
боргу на прикладі Тернопільської області

впродовж 2009—2013 рр.

Джерело: розраховано та складено на основі [3].
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ги в судовому порядку у терміни передбаченні
чинним законодавством на отримання права
безспірного стягнення податкового боргу
платника податків.

Здійснення аналізу погашення податково-
го боргу засвідчило наявність значних дисба-
лансів у розрізі способів здійснення такого
погашення. Зокрема впродовж останніх років
скорочуються надходження від застосування
примусових заходів контролюючим органами.
Виявлено, що вагома частка податкового бор-
гу скорочується за рахунок списання заборго-
ваності із податків та зборів без відповідних
надходжень до бюджетів. На основі аналітич-
них показників доведено помилковість рішен-
ня щодо ліквідації в органах Міндоходів під-
розділу погашення податкового боргу.

Перспективи подальших досліджень. Про-
ведений аналіз дисбалансів погашення подат-
кового боргу на прикладі Тернопільської об-
ласті дав можливість виокремити основні про-
блеми, що виникають у процесі мінімізації по-
даткової заборгованості. Відтак, у майбутніх
дослідженнях основну увагу звернемо на ре-
гіональні асиметрії погашення податкового
боргу в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день перед Україною стоїть

стратегічне завдання побудови якісно нової мо-
делі економіки. Для цього необхідно розробити
комплекс заходів щодо розвитку та оптимізації
виробничих процесів, що спрямованих на акти-
візацію інноваційної та інвестиційної діяльності.
Налагодження ефективних механізмів взаємодії
промислових підприємств, науково-дослідних,
освітніх організацій та органів державної влади
є передумовою розвитку кластерів.

УДК 334.75

С. М. Ніколаєнко,
асистент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР

S. Nikolaienko,
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the National University of Food Technologies, Kyiv

FOREING AND DOMESTIC EXPERIENCE IN FORMING OF CLUSTER STRUCTURES

У статті вивчені і проаналізовані основні моделі утворення кластерних об'єднань, які можна умовно згрупувати
за європейським, американським та японським напрямами. В світовій економіці кластери, використовуються протя-
гом тривалого часу і це дало змогу вченим виділити їх економічну сутність з врахуванням країнового підходу. Серед
країн, де кластери набули найбільшого поширення, можна виділити Бельгію, Данію, Німеччину Фінляндію, Швецію,
Нідерланди, Великобританії та країн Балтії. Всі кластерні формування базуються на активізації інноваційно-інвес-
тиційної діяльності, удосконаленні виробничих, технологічних та організаційних процесів підприємств харчової та
переробної галузей. Вони представляють собою мережі для стратегічної співпраці між компаніями-виробниками
продуктів харчування. Для України в найбільшій мірі притаманна індокитайська модель розвитку кластерізації. У
відповідності з нею кластери розвиваються за рахунок залучення крупних міжнародних компаній через прямі іно-
земні інвестиції для освоєння передових технологій та виходу на світові ринки. В роботі визначені всі перспективи та
можливості для побудови нової форми розвитку економіки України, визначені основні програми підтримки урядом
розвитку нового типу економіки.

The article is studied and analyzed the basic model of cluster formation of associations, which can be roughly grouped
into the European, American and Japanese branches. In the global economy clusters are used for a long time and this has
enabled scientists to identify their economic substance, taking into account the country approach. Among the countries
where clusters were most widespread, can be identified Belgium, Denmark, Germany, Finland, Sweden, the Netherlands,
Britain and the Baltic countries.

All cluster formation are based on the activation of innovation and investment, improving industrial, technological
and organizational processes of food and processing industries

They are the ranges for strategic cooperation between companies of food producing
Indochina model of clustering are the most popular in Ukraine. According to the model clusters are developed by

attracting major international companies through foreign direct investment for the development of advanced technology
and access to the global markets. All prospects and opportunities to create new forms of economic development of Ukraine,
the basic government programs to support the development of a new type of economy are given in the article.

Ключові слова: Кластер, моделі, харчова промисловість, конкурентоздатність економі-
ки, стратегія, програми довгострокового розвитку.

Key words: Cluster model, food industry, economy competitive, strategy, long-term development
program.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями кластеризації цікавили багатьох
вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких
можна виділити М. Портера, Д. Рассела, П. Са-
муєльсона, М.П. Войнаренка, В.П. Семиножен-
ка, В.М. Геєця. В своїх роботах авторами вив-
чені передумови утворення та розвитку клас-
терів, обгрунтований процес формування кла-
стерів, але багато питань ще залишилися неви-
рішеними.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Отже, на підставі існуючого зарубіжного та

вітчизняного досвіду, характерних рис та особ-
ливостей існуючих кластерних моделей. По-
трібно визначити особливості формування та
розвитку кластерів харчової промисловості. На
основі вивчення моделей кластерних утворень
необхідно розробити оптимальну модель для
побудови кластеру в українській промисло-
вості враховуючи особливості розвитку еконо-
міки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТEРІАЛУ
За результатами дослідження, які проводи-

лися з ініціативі Єврокомісії в 25 країнах-чле-
нах ЄС, кожна четверта компанія працює в кла-
стерному середовищі. Серед переваг, опитані
топ-менеджери компаній, виділили тісну коо-
перацію з іншими компаніями, роботу з дер-
жавними лабораторіями та дослідними центра-
ми, обмін досвідом та інформацією.

Кластер — це географічно близька група
пов'язаних компаній і взаємодіючих інститутів
у специфічній галузі, що поєднані спільностя-
ми і взаємодоповненнями.

Процеси кластерізації набувають все
більшого розвитку в багатьох країнах світу.
Лідерами процесів кластерізації стали Фінлян-
дія, Данія, Японія, Італія, США та інші. Але роз-
виток кластерів в кожній країні пройшов свій
індивідуальний шлях. Для успіху будь-якої
справи, необхідно вивчити існуючий досвід, що
дозволить скоротити кількість помилок та
підкреслити найкращі здобутки.

У світовій практиці функціонування клас-
терів виділено 6 моделей: італійську, японську,

фінську, північноамериканську, індійську (ки-
тайську) та радянську моделі. Але їх можна
умовно групувати за європейським, амери-
канським та японським напрямками (рис. 1).

У світовій економіці кластери, використо-
вуються протягом тривалого часу і це дало змо-
гу вченим виділити їх економічну сутність з вра-
хуванням країнового підходу (таблиця 1).

Серед країн, де кластери набули найбільшо-
го поширення, можна виділити Бельгію, Данію,
Німеччину Фінляндію, Швецію, Нідерланди,
Великобританії та країн Балтії. Всі кластерні
формування базуються на активізації інновац-
ійно-інвестиційної діяльності, удосконаленні
виробничих, технологічних та організаційних
процесів підприємств харчової та переробної
галузей. Вони представляють собою мережі для
стратегічної співпраці між компаніями-вироб-
никами продуктів харчування. Крім того, од-
нією із основних задач кластерних формувань
даного регіону є створення умов для підвищен-
ня міжнародної конкурентоспроможності кла-
стеру при заохоченні співробітництва членів
формування членів формування і створенні
більшої доданої вартості.

Кластер у харчової промисловості, в основ-
ному, націлений на задоволення внутрішнього
ринку. До складу кластерних формувань регіону
Балтійського та Північного морів входить чима-
ла кількість великих підприємств, які націлені на
експорт продукції. Але останнім часом збіль-
шується кількість та роль дрібних і середніх під-
приємств, які в основному працюють на внутрі-
шньому ринку регіону. Це сприятиме їх більш
легкому доступу до великих закупівель сирови-
ни та підвищенню їх потенціалу.

Рис. 1. Групування моделей кластерізації за напрямами
Джерело: узагальнено автором на підставі [1; 2].
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Всі кластерні формування харчової про-
мисловості забезпечують ключові можливості
для потенційних постачальників, для підви-
щення ефективності ділових контактів з інши-
ми, більш великими компаніями кластера і от-
римання можливості стати частиною їх лан-
цюжка поставок. Хоча більшість касетних
організації обмежені рамками одного регіону,
вони забезпечують велику різноманітність
послуг пов'язаних із обслуговуванням бізне-
су для своїх членів або зацікавлених компаній,
що входять в кластер. У першу чергу це сто-
сується фінансових консультацій, фінансової
підтримки та інформації про національні та
європейські програми фінансування, що
відіграють грають важливу роль у діяльності
кластер них мереж.

Аналіз процесів кластерізації в країнах
світу дозволяє виділити найбільш яскраві при-
клади промислових кластерів за напрямками
діяльності та моделями формування кластерів.
Яскравими представниками північноамери-
канської моделі є кластер інформаційних тех-
нологій "Силіконова долина" (Каліфорнія),
Каліфорнійський винний кластер, автомобіль-
ний кластер Детройда. Кластер електроніки
LG Electronics (Кумі, Південна Корея) та
автомобільний кластер "Toyota Motor Co" є
представниками японської моделі кластерів.
Фінська модель представлена кластерами в
харчовій промисловості Valio та Fazer, клас-
тер по вирощуванню тюльпанів (Нідерланди)
та агропромисловий кластер Apple Kingdom
(Данія, Швеція), фармацевтичний кластер
Indore та автомобільний кластер NCR та ба-
гато інших.

Італійська модель представлена кластером
керамічної плитки Sassuolo, кластером трико-
тажних виробів Carpi та Modena, харчовим кла-
стером Bologna, кластером промислової авто-

матики Turin, Piacenzo, меблевим кластером
Brianza area та кластером з виробництва чаю та
вина (Грузія). Нижньо-Ангарский кластер, Ти-
мано-Печорський ТВК, Північно-Тюменський
ТВК, Норільський ТВК, Саянський ТВК є пред-
ставниками радянської моделі кластеру [1; 3;
5].

В Україні процеси кластерізації також
набирають свого поширення. Перші кластер-
ні формування створювалися починаючи із
1998 року на території практично всіх регіонів
України.

Для України в найбільшій мірі притаманна
індокитайська модель розвитку кластерізації.
У відповідності з нею кластери розвиваються
за рахунок залучення крупних міжнародних
компаній через прямі іноземні інвестиції для
освоєння передових технологій та виходу на
світові ринки.

На сьогоднішній день в Україні функціонує
12 технопарків, 20 інноваційних центрів, 24 ін-
новаційних бізнес-інкубатори, 11 центрів ко-
мерціалізації інтелектуальної власності, 15 цент-
рів науково-технічної і економічної інформації,
що є додатковими перевагами для застосуван-
ня кластерів в Україні [1]. Але це недостатньо
для проведення ефективної промислової та
інноваційної політики. Процес кластерізації в
Україні досить уповільнений при швидкому
підйомі провідних секторів виробництва на ос-
нові соціально-інтегрованих систем (іннова-
ційно-кластерних об'єднань) [1; 5]. При цьому
на розвиток процесів кластерізації нашої краї-
ни суттєво впливає високий рівень багатьох на-
прямів світового наукового пошуку, що дає
серйозні підстави вважати, що заплановане на
наступні роки формування десяти індустріаль-
них парків з використанням кластерної моделі
дозволить підняти конкурентоздатність еконо-
міки, зменшити обсяги імпорту, створити нові

Таблиця 1. Типологія моделей формування кластерів
("країновий" підхід)

Моделі Економічна сутність 

Італійська модель Промисловий кластер складається з великої кількості малих фірм, які 
об'єднуються в різні асоціації для підвищення своєї 
конкурентоспроможності   

Японська модель 

 

У кластері існує фірма-лідер, яка володіє високим масштабом виробництва 

та інтегрує велику кількість постачальників на різних стадіях 
технологічного ланцюжка 

Фінська модель 
 

Кластер володіє високим рівнем інтернаціоналізації бізнесу і інновацій 

Північноамериканська 
модель 

Найсильніше виражена конкуренція між фірмами, більшість взаємозв'язків 
опосередкуються ринком 

Індійсько-китайська 
модель 

Основну роль грають прямі іноземні інвестиції, які приносять сучасні 
технології, інвестиції і дають вихід на світові ринки 

Радянська модель Ринкові стосунки і конкуренція зведені до мінімуму, виробництво 
сконцентроване на крупних фірмах 

Джерело: узагальнено автором на підставі [2; 4].
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робочі місця, об'єднати в цих структурах зусил-
ля влади, бізнесу, науки, освіти, громадських
організацій [1; 2]

Створення кластерних формувань сприя-
тиме створенню нових, заснованих на пере-
дових технологіях, виробництв у існуючих га-
лузях економіки. В першу чергу це стосуєть-
ся хімічної і нафтохімічної промисловості,
гірничо-металургійного та агропромислово-
го комплексів, які формують основу вітчиз-
няної індустріальної бази. В парках плануєть-
ся також форсований розвиток високотехно-
логічних галузей (ІТ — індустрії, авто-, авіа-
, суднобудування, сільськогосподарського
машинобудування, фармацевтичної промис-
ловості, виробництва медичної техніки). Кон-
цепція кластерізації України передбачає охо-
пити Прикарпаття, Слобожанщину — Суми,
Одещину, Миколаївську та Кіровоградську
області та ін.

Подолання економічної кризи та перехід
до сталого розвитку на основі кластерів спо-
нукає до розвитку національних кластерів аль-
тернативної енергетики, біотехнологій, водо-
постачання при формуванні фінансового сек-
тору економіки України на основі кластерно-
го підходу. Найбільш пріоритетними напряма-
ми розвитку кластерних формувань в Україні
є будівництво, харчова та легка промисло-
вості, туризм, транспорт та інші На сьо-
годнішній день представниками будівельних
кластерів є хмельницький та сумський буді-
вельні кластери. В харчовій промисловості
виділяють: Вінницький переробно-харчовий
кластер, харчовий кластер "Купуй Запорізь-
ке. Обирай своє" (м. Запоріжжя), медовий кла-
стер "Бджола не знає кордонів" (м. Меліто-
поль), Інноваційний технологічний кластер
"Агробум" (м. Мелітополь), Сумський кластер
екологічно чистої продукції АПК, Регіональ-
ний кластер екологічно чистої продукції (Пол-
тавська обл.), Національний інноваційний кла-
стер "Нові продукти харчування" (Київська
обл.). У галузі легкої промисловості відміча-
ють Хмельницький швейний кластер та клас-
тер виробництва сувенірів "Сузір'я" (Івано-
Франківська обл.). Туристичні кластери в Ук-
раїні представлені Кам'янець-Подільським
туристичним кластером, кластером сільсько-
го туризму "Оберіг" (смт. Гриців, Хмельниць-
ка обл.), кластером "Сім чудес України" (Чер-
нівецька обл.), та туристично-рекреаційним
кластером (Рівненська обл.).та іншими клас-
терами в різних галузях [1; 5; 6; 7].

Український уряд зробив перші кроки, щодо
державної підтримки кластерів, що знайшло

своє відображення в стратегіях розвитку ре-
гіонів, що затверджені урядом. Керівництво
сумської вбачає розвиток агропромислового
кластеру про що свідчить "Стратегії розвитку
Сумської області "Нова Сумщина — 2015" (2010
р.) [3].

 В Чернігівській області потенційним є фор-
мування кластеру машинобудування, метало-
обробки та лісовий кластер ("Стратегії соціаль-
но-економічного розвитку Чернігівської об-
ласті на період до 2015 р.") [4].

У Херсонській та Волинській областях мож-
ливе формування кластеру АПК ("Стратегії
економічного та соціального розвитку Хер-
сонської області до 2015 р." [5]. "Стратегії еко-
номічного і соціального розвитку Волинської
області на 2004—2015 рр.") [6]. У "Регіональній
стратегії розвитку Закарпатської області до
2015 р." [7] передбачено формування кластери
в машинобудування та приладобудування, де-
ревообробний кластер промисловості, турис-
тично-рекреаційний кластер та агропромисло-
вий кластер.

Також, враховуючи світовий досвід, запро-
поновані до розробки стратегії і програми дов-
гострокового розвитку до 2050 р. кластерних
об'єднань в наступних напрямках:

— постачання чистої питної води та очист-
ки стоків;

— аграрно-енергетичних ресурсів;
— вирощування риби, риболовлі і рибопе-

реробки, аквакультури в морі та річкових во-
доймищах;

— водної транспортної логістики і порто-
вого господарства;

— суднобудування і судноремонту;
— водного туризму та санаторно-рекреа-

ційного комплексу;
— добування корисних копалин з морсько-

го шельфу.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Отже, все це дозволить прискорити ство-

рення інноваційних та регіональних промис-
лових кластерів для підвищення конкурентос-
проможності підприємств та регіонів. Об-
'єднання малих та середніх підприємств у
ділові мережі, а також формування регіональ-
них кластерів підприємств та інституцій доз-
волить забезпечити розвиток підприємницької
та інституційної інфраструктури. Активізація
інвестиційно-інноваційної діяльності сприяє
прискореному розвитку інноваційного секто-
ру економіки за рахунок розробки і впровад-
ження інноваційних моделей розвитку, підви-
щенню інвестиційної привабливості регіонів
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розташування кластерів та забезпеченню зро-
стання залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій. Ефективність кластерного утво-
рення передбачає збільшення експорту то-
варів і послуг та взаємопідтримку при укла-
данні міжнародних контрактів, підвищення
ефективності системи підготовки кадрів для
потреб економіки та забезпечення інформац-
ійно-освітньої діяльності в галузі кластерно-
го розвитку. Таким чином, в Україні є всі пер-
спективи та можливості для побудови нової
форми розвитку економіки. Уряд також долу-
чається до підтримки розвитку нового типу
економіки.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
В умовах глобального впливу кризових явищ

та хаотичночного розвитку національних еконо-
мічних систем кооперативи та сформований ними
кооперативний рух є альтернативною моделлю
організації бізнесу, яка дозволяє виробникам
внести деяку надію та ясність в обраній галузі
господарювання. Кооперативна модель — це ко-
мерційно-ефективний та надійний спосіб веден-
ня дострокового, ціннісно-орієнтованого бізне-
су, який приймає до уваги економічні, соціальні
та екологічні потреби виробника. Виступаючи ун-
ікальною моделлю ведення бізнесу, кооперати-
ви дозволяють ефективно використовувати об-
межені економічні ресурси та здійснювати де-
мократичний контроль.

У 2009 році Генеральна Асамблея Організації
Об'єднаних Націй проголосила 2012 рік Міжна-
родним роком кооперативів, підкреслюючи вне-
сок кооперативів у соціально-економічний роз-
виток, зокрема, їх вплив на скорочення бідності,
створення робочих місць та соціальну інтеграцію.
Рік проходив під гаслом "Кооперативні підприє-
мства будують кращий світ". Особливе місце зай-
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мають сільськогосподарські кооперативи, які у
світовій економіці є рушіями економічного, соці-
ального розвитку та охорони навколишнього аг-
рарного природного середовища на локальному
та національному рівні; оскільки вони мають
вдвічі більше життєвих шансів, ніж у інших орган-
ізаційно-правових формах організації бізнесу;
вони є "лідерами" ефективного формування дже-
рел та незадіяних ресурсів зростання, поряд з тим
така модель організації бізнесу передбачає три-
валий ендогенний розвиток [8].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Становленню та дослідженню кооперативно-
го руху присвячені праці відомих як зарубіжних,
так і вітчизняних вчених-теоретиків: Р. Оуена,
Ш. Фур'є, В. Кінга, П. Прудона, Ш. Жида, П. Кро-
поткіна, П. Ламбота, С. Гутієреза, Дж. Годжелен-
да, В.В. Зіновчука тощо.

Проте більшість наукових праць мають за-
гальний теоретичний характер, не в повному об-
сязі враховуючи особливості аграрного сектору.
Питання становлення та розвитку кооперативно-
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го руху, зокрема, що стосується тенденцій його
розвитку в Україні та в міжнародному контексті,
ще недостатньо досліджені та вимагають більш
поглибленого вивчення.

МЕТА РОБОТИ
Систематизувати світові тенденції становлен-

ня та розвитку кооперативного руху, оцінити
значення сільськогосподарських кооперативних
утворень для економіки провідних світових країн
та визначити напрями використання цього досв-
іду для забезпечення максимально продуктивно-
го розвитку вітчизняної сільськогосподарської
кооперації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кооператив є приватною бізнес організацією,
яка знаходиться у власності і під контролем лю-
дей, котрі використовують його продукти, мате-
ріали та послуги [11]. Хоча кооперативи розріз-
няються за типом і кількістю учасників, всі вони
були сформовані з урахуванням конкретних
цілей та структуровані, щоб адаптуватися до
мінливих потреб користувачів. Кооперативи ут-
ворюються особами, які координуються між со-
бою (горизонтальна координація), щоб досягти
вертикальної інтеграції в їх підприємницькій
діяльності.

Кооперативи надають своїм членам широкий
набір послуг, зокрема, забезпечуючи доступ до
виробничих активів, ринків збуту, інформації та
засобів комунікації. Кооперативи також дозво-
ляють своїм членам отримувати доступ до при-
родних ресурсів і брати участь у процесах прий-
няття рішень, що впливають на політику.

Сільськогосподарські і продовольчі коопера-
тиви становлять значний сегмент глобального ко-
оперативного сектору в розвинених країнах і
країнах, що розвиваються; 30 % із 300 найбіль-
ших кооперативів зайняті в аграрній галузі [12].
Вони існують в різноманітних формах, почина-
ючи із асоціацій дрібних виробників і закінчую-
чи спілками, асоціаціями, федераціями та сіль-
ськогосподарськими палатами.

Сільськогосподарські обслуговуючі коопе-
ратив є чисельно домінуючою формою серед
видів кооперативів в світі. Існують два основних
типи сільськогосподарських обслуговуючих ко-
оперативів: постачальницький кооператив та
маркетинговий кооператив. Для формування
джерел фінансування оборотних коштів та інве-
стицій сільськогосподарські товаровиробники
користуються послугами кредитних коопера-
тивів та кредитних спілок, які виступають ефек-
тивною альтернативою банківського кредиту-
вання.

Сільськогосподарські кооперативи в ЄС є
важливим соціально-економічним елементом в
економіці та суспільстві в цілому: вони налічують

123 млн учасників, 5,4 млн співробітників і 160 ти-
сяч підприємств; їм належать близько 60 % усієї
сільськогосподарської продукції і близько 50 %
сільськогосподарських активів. Аналогічні тен-
денції спостерігаються в Бразилії, де на коопе-
ративи припадає 37 % ВВП сільського господар-
ства; а в Індії 12 млн членів молочних коопера-
тивів виробляють щодня 16,5 млн літрів молока в
день [12].

Розвиток кооперативного руху бере свій по-
чаток з подій, які відбувались за часів промисло-
вої революції в Англії 1750—1850 рр. У цей пері-
од ліквідувалося багато дрібних підприємств, че-
рез зміни в моделях володіння землею багато
дрібних фермерів залишали свої землі. За таких
умов об'єднання для фермерів було життєво не-
обхідним і дозволяло забезпечити виживання та
функціонування їх бізнесу.

Переваги та аргументи, які забезпечили об-
грунтування необхідність та ефективність коопе-
ративних організацій були сформульовані Робер-
том Оуеном (1771—1858) і Шарлем Фур'є (1772—
1837), яких надихали умови періоду для пошуку
шляхів до більш гармонійного, утопічного сусп-
ільства [10]. Більш прагматичний Вільям Кінг
(1786—1865) виступав за розвиток споживчих ко-
оперативів з вирішення питань робочого класу.
Він наголошував на важливості створення неве-
ликих кооперативів з капіталом, який може бути
наданий його членами та довів доцільність вико-
ристання демократичних принципів управління,
а також необхідність популяризації та навчання
громадськості кооперативним ідеям.

У ході хвилі споживчої кооперації був засно-
ваний кооператив у Рочдейлі, який часто зга-
дується як прототип сучасного кооперативного
об'єднання. Спираючись на успіхи і невдачі
організації, які передували йому, піонери Роч-
дейла сформулювали принципи успішного біз-
нес-співробітництва. Вони були широко висвіт-
лені та поширені, і були покладені в основу семи
кооперативних принципів, які продовжують
впливати на кооперативну практику [10].

Заява про Спільну ідентичності, яку Між-
народний кооперативний альянс прийняв у 1995
році, містить сім кооперативних принципів Рой-
чдейла:

— добровільне і відкрите членство;
— демократичний контроль учасниками;
— економічна участь членів кооперативу;
— самостійність і незалежність;
— освіта, професійна підготовка і інформа-

ція;
— співпраця між кооперативами;
— турбота про територіальну громаду [7].
У свою чергу Міністерством сільського гос-

подарства США запропоновувало та впровади-
ло наступні три принципи, які відображають та
доповнюють кооперативні організації, що функ-
ціонують у Сполучених Штатах:
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— принцип "учасник-власник" (User-Owned):
люди, які володіють та фінансують кооператив є
тими, хто користується послугами кооперативу;

— принцип "учасник-контролер" (User-
Control): люди, які керують кооперативом є його
членами. Вони демократично обирають раду ди-
ректорів. Рада встановлює загальну господарсь-
ку політику, затверджує річний бюджет,
здійснює контроль за його роботою, і розподі-
ляє вигоди, одержані від використання коопера-
тиву його членам. Рада директорів також наймає
професійного менеджера для оперативного уп-
равління;

— принцип "учасник-вигоди" (User-Benefit):
єдина мета кооперативу є надання і розповсюд-
ження переваг для своїх членів на основі їх участі.
Мета сільськогосподарських кооперативів поля-
гає не в повернення інвестицій (членських
внесків), вони, покликані відшкодовувати витра-
ти і генерувати капітал, щоб покрити розширен-
ня і непередбачені надзвичайні ситуації [6].

Комплексний аналіз становлення, розвитку та
ролі кооперативів у країнах Європи, виділяє дві
точки зору у формуванні кооперативних органі-
зацій: ідеологічно-утопічна логіка (Італія, Фран-
ція, Португалія, Бельгія) та спонтанний лібераль-
ний рух (Данія, Голландія, Великобританія).

Згідно зі спонтанно-ліберальною логікою
співпраця була практичною відповіддю на еко-
номічну проблему та приносила користь своїм
членам у фінансовому відношенні. Кооператив-
ний рух виник зсередини самого цього сектора,
незалежно від інших соціальних рухів, і розви-
вався без будь-якої підтримки з боку держави,
навіть до того, як закони про кооперативи були
розроблені, спираючись на закони, що стосують-
ся суспільства взагалі (Данія, Голландія, Вели-
кобританія).

Відповідно до ідеологічно-утопічної логіки,
кооперативний рух, за підтримки (або примусу)
державними установами, являв собою послідов-
ну частину попередньої ідеї соціальної структу-
ри, відповідно до якої співпраця є фактором і за-
собом трансформації суспільства в економічно-
му світі. У цьому випадку — в таких країнах як
Італія, Франція, Португалія та Бельгія — злети і
падіння кооперативного руху були спричинені
ідеологічною напругою, як могла бути каталіза-
тором або перешкодою, як розвитку, так і стаг-
нації.

Європейський союз на підтримку сільського
господарства віддав перевагу першій моделі ко-
операції, яка базується на ідеях лібералізму. Рин-
кова логіка полягає в тому, що лібералізм підтри-
мує парадигму, яка все менш відмінна від інших
типів організацій, це бізнес-модель без ідеології
і будь яких її трансформацій утопічного поход-
ження та скептицизму [3].

Мінливість сільськогосподарських коопера-
тивів в ЄС є значною і кооперативи на півночі

Європи досягли більш високого рівня інтеграції
в порівнянні з деякими південними регіонами
Європи.

Наявність не високого ступеня концентрації
кооперативів на півдні Європи пов'язана, серед
інших факторів, з суттєвим опором членів тери-
торіальної громади і місцевих органів до об-
'єднання, незважаючи на недавні тенденції до
скорочення числа кооперативів та збільшення
обсягу бізнесу.

Поряд з тим, кооперативи розвиваються по-
слуги, що надаються їх своїм членам, а також ди-
версифікують свою діяльність, спрямовану на ос-
воєння нових можливостей для бізнесу в сіль-
ській місцевості.

Ця тенденція особливо відчутна для спе-
ціалізованих заходів: фіто санітарія, селекція
тварин і сільськогосподарських культур, корми
для тварин з метою підвищення ефективності ви-
робництва і підвищення якості життя сучасних
поколінь та надання можливості майбутнім по-
колінням користуватися сучасними благами, що
повністю відповідає основні парадигмі концепції
збалансованого (сталого) розвитку.

Проблеми, що стояли перед кооперативами в
минулому, призвели до транснаціонального
співробітництва як інструменту для подолання
труднощів, обумовлених відсутністю рівних умов
на ринку. Однак до обмежень, що перешкоджа-
ють відповідному розвитку транснаціонального
співробітництва можна віднести: недосконалу
нормативно-правову базу, систему оподаткуван-
ня, положення (стандарти) бухгалтерського об-
ліку та обмежений доступ до джерел банківсь-
кого кредитування діяльності кооперативів.

Триває заохочення і розвиток транснаціо-
нальних альянсів між кооперативами в інтересах
їх членів і зростання конкурентоспроможності
європейського сільського господарства, в якості
гідної альтернативи транснаціональним компа-
ніям [7].

Кооперативні організації в Сполучених Шта-
тах з'явилися дуже рано, що відображає євро-
пейську спадщину ранніх поселенців і основну
потребу в спільних рішеннях в сільських умовах.

В історичному аспекті слід відзначити три
взаємопов'язані зовнішні фактори, що сприяли
розвитку сільськогосподарської кооперації в
США [1]:

— перший фактор — це економічні умови (як
сприятливі, так і несприятливі), що викликали не-
обхідність групових дій сільськогосподарських
виробників. Наприклад, економічна депресія,
зловживання монополістичних елементів, не-
здатність ринку забезпечити надання необхідних
послуг, посилення агресивності конкурентного
середовища та зміни у технологічному процесі;

— другий фактор — підтримка з боку фер-
мерських організацій. Такі організації визнача-
ли мотивацію фермерів у приєднанні до коопе-
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ративів, забезпечували їх соціальний захист,
впливали на офіційну аграрну політику і навіть
активно включалися, на добровільній основі, в
створення кооперативів;

— третій фактор — створення законодавчої
бази, федеральної і на рівні штатів, що забезпе-
чувала сприятливі умови групових дій сільсько-
господарських товаровиробників.

Сільськогосподарські кооперативи США —
це бізнес заснований на принципах User-Owned
та User-Control, за якими отриманий прибуток
розподіляється справедливо на основі викорис-
тання послуг кооперативу [11].

Більше 70 років американські сільськогоспо-
дарські кооперативи намагалися знайти своє
місце, стосовно інших підприємств, в амери-
канській економіці — виклик, який відображає
їх пошук подальших економічних можливостей
для сімейних ферм. Починаючи з 1933 року, в
межах програм "Новий курс" участь у коопера-
тиві означала для фермерів захист від потенцій-
ної експлуатації іншими підприємцями у харчовій
або агро-бізнес системах, крім того, кооперати-
ви були неприбутковими організаціями. Через те,
що визначальною ознакою діяльності коопера-
тивів була "непряма конкуренція", вона дисцип-
лінувала економічну систему, тому що "коопера-
тиви зумовлювали інших суб'єктів ринку бути
чесними" [4].

Фермерам була запропонована альтернати-
ва, як компенсувати ринкову владу моно-
полістів, які погрожували добробуту фермерів.
Цю роль було покладено на кооператив. Але
щоб досягти цієї точки, кооперативи ризикува-
ли перестати відрізнятись від тих, кого вони на-
магалися оскаржити. До початку 21-го століття,
в кооперативи, крім фермерів, включали інші
зацікавлені сторони, тому що фермерські інве-
стиції поодинці вже не могли забезпечити капі-
таломістке виробництво і розподіл, що був не-
обхідний аграріям.

На початку 20-го століття кооперативну куль-
туру в США формували дві конкуруючі філо-
софії, які мали великий вплив на її подальший
розвиток [4]:

— популістська концепція "непрямої конку-
ренції" Едвіна Норса — відродження конкуренції
на ринку від імені фермерів;

— філософія Аарона Шапіро, яка стверджу-
вала, що кооперативи повинні бути по-діловому,
суто економічними і переважно великими орга-
нізаціями, що можуть контролювати ціни в ме-
жах штату або певного регіону.

Модель Норса зорієнтована виключно на ролі
фермера, щоб розглянути, як інтереси фермера
можуть бути посилені в мережі споживачів, пе-
реробників, і роздрібних торговців що складають
процес індустріалізації. Модель Шапіро надава-
ла особливе значення товару, як визначенню ролі
виробників.

На сучасному етапі найбільш поширеними ви-
дами сільськогосподарських кооперативів США
є: маркетингові (збутові), постачальницькі та об-
слуговуючі кооперативи.

Маркетингові кооперативи збирають, упако-
вують, переробляють і продають продукцію своїх
членів на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Рівень послуг, що надаються залежить від потреб
членів та продукту.

Постачальницькі кооперативи закуповують
продукти та послуги для своїх членів. Вони роб-
лять масштабні закупівлі палива, насіння, добрив
і засобів захисту рослин (пестицидів) та забез-
печують економію коштів для членів кооперати-
ву.

Обслуговуючі кооперативи забезпечують
членів спеціалізованими послугами такими, як
бавовноочистка, виробництво борошна, поради
з садівництва, які, як правило, дорого коштують
для окремого фермера.

На сьогоднішній в США існує більше 2200
сільськогосподарських кооперативів, в яких
близько 2,3 млн членів, загальний чистий прибу-
ток складає майже 5,4 млрд дол. США, а чистий
обсяг бізнесу — більше 183,6 млрд дол. США
(табл. 1).

Аналіз даних наведених у табл. 1 показує по-
зитивні тенденції у зростанні прибутків (+12,5 %),
які приносить діяльність кооперативів, з ураху-
ванням скорочення їх загальної кількості (-7,6 %).
Тобто кооперативи працюють ефективніше та на-
рощують темпи виробництва. Важливою є їх соц-
іальна роль, а саме: підвищення рівня зайнятості
в сільській місцевості про що свідчить зростаю-
чий відсоток залучених працівників з повною зай-
нятістю (+5,23%).

Більшість кооперативів, що функціонують
у США використовує модель нового поколін-
ня кооперативів (NGC). Ця модель передбачає
вертикальну інтеграцію і забезпечує виробни-
кам великі доходи від продажу продуктів пе-
реробки з високою доданою вартістю, а не си-
ровини.

Стратегія, яка відрізняє NGC від традиційних
кооперативів, є обмежене чи закрите членство,
що пов'язано з ринковою природою нової гене-
рації кооперативів. Ця ринкова стратегія часто
піддається нішевим ринкам, яким необхідні кон-
кретні продукти з доданою вартістю.

Всі види бізнесу у своїй діяльності пов'язані
з чотирма бізнес-функціями: маркетингом, дохо-
дом або прибутком від реалізації, інвестиціями в
акціонерний капітал і контролем або управлін-
ням. Кожна функція включає в себе набір взає-
мозв'язаних видів діяльності.

Кооперативи відрізняються від інвестиційних
компаній тим, як вони працюють відносно цих чо-
тирьох бізнес-функцій. Традиційні кооперативи
і NGC також відрізняються один від одного по
відношенню до характеру діяльності в кожній
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бізнес-функції. Порівняння кожної функції на-
ведені у таблиці 2.

З кожною бізнес-функцією пов'язана унікаль-
на роль та повноваження зацікавлених сторін або
їх відносин. У найбільш простому вигляді, учас-
ники (або іноді патронажі) ті, що ведуть справи з
кооперативом або використовують його, отриму-
ють частку доходу (на основі використання), во-
лодіють і контролюють кооператив. Це в цілому
вірно, що учасник кооперативу задіяний у всіх чо-
тирьох бізнес-функціях, так що використання од-
ного терміна (учасник) є достатнім для того, щоб
послатися на кожен з чотирьох видів відносин. На-
справді, деякі зацікавлені сторони мають тільки
один, два або три види відносин з цих чотирьох.
Щоб представити дійсність і краще зрозуміти при-
роду кооперативу доцільно визначити окремі по-
вноваження для кожного виду цих відносин.

Чотири повноваження, про які йде мова це:
клієнти, патронажі (patrons), власники та члени
кооперативу. Клієнти ті, хто використовує коо-
ператив, купуючи матеріали, продаючи продук-

цію. Патронажі — особи, які мають право на от-
римання частки прибутку, як правило, патронаж-
них відшкодувань. Власники ті, хто інвестує або
володіє капіталом. Члени кооперативу ті, хто має
право голосу, щоб управляти або контролювати
кооперативом, обирати директорів, приймати
статут, і голосувати за іншими важливими питан-
нями для членів, такими як злиття, розширення і
розформування.

Традиційні або відкриті кооперативи часто
мають користувачів, які поєднують різні ком-
бінації цих повноважень. Наприклад, багато ко-
ристувачів можуть бути клієнтами, але не патро-
нажами (patrons), власниками або членами коо-
перативу. Ці користувачі називають непатронаж-
ними (nonpatronage) клієнтами. Інші користувачі
можуть бути клієнтами, патронажами і власни-
ками, але не бути членами і називаються клієнта-
ми без членства або патронажами. На відміну від
цього, нове покоління або закриті кооперативи,
як правило, вимагають від користувачів, щоб вони
виконували всі чотири ролі [9].

Таблиця 1. Економічна оцінка діяльності сільськогосподарських кооперативів у США

Показник 2008 2009 2010 2011 
2011 у % 

до 2008 

Кількість кооперативів 2473 2389 2314 2285 92,40 

Кількість членів кооперативів, млн чол. 2,4 2,2 2,2 2,3 95,83 

Валовий обсяг бізнесу, млрд дол. 191,9 170,2 171,8 213,4 111,20 

Чистий обсяг бізнесу, млрд дол. 165,3 147,7 147,8 183,6 111,07 

Чистий прибуток до оподаткування, 

млрд дол. 
4,8 4,4 4,3 5,4 112,50 

Сукупні активи, млрд дол. 69,1 61,2 65,0 78,5 113,60 

Власний капітал, млрд дол. 23,0 23,8 26,0 27,9 121,30 

Кількість працівників, тис. чол. 

- З повною зайнятістю 

- Тимчасово зайняті та сезонні 
працівники 

 

124,4 

53,8 

 

122,6 

57,8 

 

129,0 

54,4 

 

130,9 

52,8 

 

105,23 

98,14 

Джерело: складено автором за даними Департаменту розвитку сільських територій Міністерства сільського господарства США [2, 5].

Таблиця 2. Порівняльна характеристика традиційних кооперативів та кооперативів
нової генерації (NGC)

Джерело: власна розробка автора.

Вид організації 
Бізнес функція 

Традиційний кооператив 
Кооператив нової 

генерації 
МАРКЕТИНГОВІ ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ 

Обсяг поставки Необмежені Обмежені закупівлею 

Доставка Обов’язкова  Не вимагається 

Рівень якості приймання Широкий Вузький 

Збереження ідентичності Зазвичайні Зазвичай так 

Первинний платіж Ринкова ціна Ціна контракту 

ПАТРОНАЖНИЙ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ 

Готівкова патронажна ставка Низький Високий 

Інвестиційний або нерозподілений прибуток Високий  Низький 

Об’єднання коштів від реалізації Рідко Часто 

ВЛАСНИК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Початкові інвестиції Дуже низькі Дуже високі 
Пропорційність використання Від низького до високого Дуже висока 

Ліквідність взаємозамінності Низька Висока 

Мінова вартість Зафіксована по номіналу Залежить від ринку 

Погашення зобов’язань  Платоспроможність  Немає 
Розширення бізнес інвестицій Немає Залежить від обсягу 

поставки 

КОНТРОЛЬ 

Кваліфікаційні обмеження Низькі Високі 
Сила голосу Один учасник – один 

голос 

Змінна кількість голосів 

для одного учасника 
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ВИСНОВКИ
Таким чином, проведений аналіз розвитку та

становлення кооперативного руху виявив основні
тенденції та відмінності цього процесу в різних
країнах. В умовах глобалізації сільськогоспо-
дарські кооперативи, великі і дрібні, є важливою
частиною світового ринку. Вони сформували мар-
кетингові громадські агенції для спільного експор-
ту власної продукції, і продовжують надавати
послуги своїм членам, знаходять шляхи для зрос-
тання можливостей та використання нових тех-
нологій. Сучасний вітчизняний кооперативний рух
має можливість розвиватися за моделлю "Коопе-
ратив нової генерації", що дозволить забезпечити
якісні та кількісні показники розвитку агарного
виробництва і сільської території та громади шля-
хом найбільш раціонального використання всіх
видів економічних ресурсів для задоволення по-
треб споживачів та підвищувати рівень життя су-
часних та майбутніх поколінь.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Однією із ключових теоретико-методологічних
та прикладних проблем сучасної економічної на-
уки в умовах глобалізації є проблема становлення
та розвитку економічного інформаційного середо-
вища. Глобальні економічні процеси об'єктивно
змінюють інформаційне середовище, відбувають-
ся системні зрушення в структурі та співвідно-
шенні геоекономічної ваги й ролі окремих країн і
економік.

Глобалізація інформаційного середовища при-
зводить до того, що через зростаючу інтенсивність
інформаційних потоків інвестору стає все важче
виділити найбільш привабливі країни і регіони для
здійснення інвестицій, а це призводить до певної
невизначеності у виборі найбільш оптимального
регіону для вкладення інвестицій.
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MARKET ECONOMIC INFORMATION AND ITS IMPACT ON THE INFORMATION SECTOR
IN TODAY'S ECONOMY

У статті здійснено аналіз розвитку ринку економічної інформації. Визначено місце економічної інформації та
інформаційного ринку в сучасній економіці. Виявлено та охарактеризовано державні (організаційно-управлінські)
механізми ефективного застосування економічної інформації в сучасних умовах. Обгрунтовано елементи, суб'єкти,
механізм ціноутворення на ринку економічної інформації, запропоновано схему реалізації права власності на еко-
номічну інформацію. Досліджено категоріальні характеристики та класифікаційні ознаки понять ринку економіч-
ної інформації, економічної інформації. Виділено основні компоненти ціни інформaційного продукту, вищу та ниж-
ню ціну виробника. Стaн інформaційного ринку визнaчaється співвідношенням дії ринкового мехaнізму, держaвного
втручaння, рівня і стaну культури, суспільної свідомості, нaявності виробників і споживaчів інформaції.

In the article analysis the development of market economic information. Defined the economic information and
market in the modern economy. Identified and characterized the state (organizational management) mechanisms for the
effective use of economic information in the modern conditions.

Grounded elements, the actors, the pricing mechanism in the market and economic information, the proposed scheme
the implementation of property rights on economic information. Investigated categorical characteristics and classification
features of the concepts of market and economic information, economic information. Main components of the price
information of the product, the higher and the lower price of the manufacturer. The state of the market is determined by
the ratio of the market mechanism, government intervention, level and status, culture, social consciousness, the presence
of producers and consumers of information.

Ключові слова: ринок економічної інформації, інформатизація, інформаційний сектор,
ціноутворення, інформаційні системи, товари та послуги.

Key words: market economic information, informatization, information sector, pricing,
information systems, products and services.

Закономірність сьогодення така, що інформа-
ція перетворюється на головний економічний ре-
сурс, який стає одним з найважливіших факторів
виробництва, основою ефективного використан-
ня інших видів ресурсів і передумовою ефектив-
ності всіх видів діяльності. В Україні з переходом
до ринкових відносин, інформатизацією суспіль-
ства спостерігається стрімке зростання попиту на
всі види інформації, а також підвищення вимог до
змісту та форм її надання, що значно підвищує
роль економічної інформації в економіці країни.

Використання економічної інформації дає
додаткові можливості для інтенсифікації макро-
економічної інтеграції як по вертикалі, так і по
горизонталі національного господарства. Отже,
господарська практика диктує потребу в теоре-
тичних розробках ринку економічної інформації.
Зі злиттям комунікаційних та комп'ютерних тех-
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нологій інформація стала сучасним інструментом
формування різних мереж, що з'явилися на по-
требу розвитку глобальної економіки і глобалі-
заційного суспільства.

Звідси випливає закономірна потреба в науко-
вому обгрунтуванні сутності та перспектив ринку
економічної інформації, як визначальної переду-
мови формування інформаційного суспільства.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є комплексне наукове об-

грунтування теоретичних і практичних засад ста-
новлення та впливу інформаційного ринку на
інформаційний сектор, визначення сутності еко-
номічної інформації, елементів, суб'єктів, права
власності на економічну інформації, механізму
ціноутворення, товарів та послуг, які діють на рин-
ку економічної інформaції.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
В остaнні десятиріччя ХХ-го — нa почaтку ХХІ

ст. роль інформaції в суспільному житті стaлa
нaстільки знaчною, що серед сектору послуг все
більшої знaчимості почaв нaбувaти інформaційний
сектор (синоніми "інформaційнa сферa",
"інформaційнa індустрія". Необхідно, однaк,
зaувaжити, що ні Ф. Мaхлуп, ні М. Порат , ні їх
послідовники не дaють чіткого визнaчення
інформaційного секторa. Нaвпaки, всі ці вчені як
визнaчення просто нaводять список гaлузей, які,
нa їх думку, склaдaють інформaційний сектор.
Однaк нaвіть у переліку гaлузей, які включaються
до інформaційного сектору серед вчених відсутня
єдність. Одні дослідники включaють до його
склaду тільки інформaційні продукти тa послуги,
інші відносять до нього і виробництво
мaтеріaльного зaбезпечення процесу обігу
інформaції.

У вітчизняній літерaтурі термін "інформa-
тизaція" було введено нa почaтку 80-х рр. ХХ ст. у
силу необхідності широкого використaння, техні-
чних зaсобів для формувaння, зберігaння і
використaння різних видів соціaльно знaчущої
інформaції. Зa визнaченням A. Єршовa "інфор-
мaтизaція": "...комплекс зaсобів, що спрямовують-
ся нa зaбезпечення повного використaння певно-
го, вичерпного і своєчaсного знaння з усіх сус-
пільно знaчущих видів людської діяльності" [1, с.
45]. Зaзнaчений вчений ввaжaв інформaтизaцію
вaжливим, зaгaльним і неминучим етaпом розвит-
ку суспільствa, нa якому формується філософсь-
ке тa конкретно-нaукове усвідомлення ролі
інформaції у природних тa соціaльних процесaх,
усвідомлення єдності зaконів функціонувaння
інформaції у природі і суспільстві, прaктичного їх
зaстосувaння, створення індустрії виробництвa і
обробки інформaції" [1, с.62]. Досліджували про-
блему інформаційного ринку такі вітчизняні вчені:
Михайловська О.В., Чухно А.А., Пенькова І.В.,
Згуровський М.З., Ковальчук Т.Т., Чубукова О.Ю.,
Урсул А.Д., Марко І.Ю. та інші.

Як зaзнaчaє У. Мaртін, до "інформaційної
індустрії слід відносити всі гaлузі, пов'язaні не
стільки з виробництвом мaтеріaльних товaрів і
послуг, скільки з отримaнням переробкою,
зберігaнням і розповсюдженням інформaції" [2, с.
24]. При цьому прaвомірним предстaвляється
віднесення до інформaційного сектору гaлузей, що
зaбезпечують роботу з інформaцією тa її
використaння.

Отже, під інформaційним сектором будемо
розуміти, по-перше, облaсть немaтеріaльної діяль-
ності з виробництвa тa обміну інформaцією, якa
розглядaється як фaктор розвитку нaціонaльної
економіки тa протікaння нaйвaжливіших
соціaльних процесів, по-друге, облaсть
мaтеріaльного тa немaтеріaльного виробництвa і
послуг щодо створення необхідних умов для
продукувaння тa обробки інформaції тa інфор-
мaційного обміну.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Структуру ринку економічної інформaції ут-

ворюють інституційні елементи тa економічні
кaтегорії, які опосередковують рух інформaції.
Інституційними елементaми ринку економічної
інформaції є:

— об'єкти інформaційного ринку, тобто
економічнa інформaція як товaр (послугa);

— суб'єкти інформaційного ринку, тобто юри-
дичні тa фізичні особи, що оперують його об'єк-
тaми;

— мехaнізм взaємодії суб'єктів інформaцій-
ного ринку з приводу продaжу aбо купівлі його
об'єктів [3, с. 66].

Ринковий зв'язок, який встaновлюється між
учaсникaми інформaційного ринку, його су-
б'єктaми передбaчaє їхнє рівнопрaвне стaновище,
яке передбaчaє відсутність будь-яких неекономі-
чних примусових зaсобів впливу, принцип еконо-
мічної вигоди як головний критерій учaсті в обміні,
повну економічну відповідaльність кожного
учaсникa зa свої дії, прaвові гaрaнтії тa прaвовий
зaхист з боку держaви.

Суб'єктaми ринку економічної інформaції є:
виробники (генерaтори), постaчaльники, продaвці
інформaційної продукції, держaвні оргaни, що
здійснюють регулювaння ринку, a тaкож держaвні
оргaни, що виступaють як покупці економічної
інформaції, підприємствa, інші оргaнізaції тa
громaдяни, які є покупцями економічної інфор-
мaції. Зaгaлом нa світовому інформaційному рин-
ку розрізняють тaкі основні види суб'єктів що ви-
робляють економічну інформaцію: aгентствa еко-
номічної інформaції, документaційні устaнови,
інформaційні брокери, інститути досліджень рин-
ку (в тому числі мaркетингові фірми), консультaнти
(консaлтингові фірми), економічні довідкові бюро,
видaвництвa економічної інформaції (електронні
портaли тa сaйти, економічні гaзети і чaсописи,
aдміністрaтори і бaз дaних [4, с.  161]. Включення
до суб'єктів інформaційного ринку держaвних
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оргaнів можнa обгрунтувaти вaжливістю його
функціонувaння для мaкроекономічної стaбіль-
ності в крaїні, що й зумовлює посилену увaгу
держaви до процесів, що відбувaються нa ньому [5,
с. 24].

 Зaзнaчимо, що сучaсний ринок економічної
інформaції не мaє певних оргaнізовaних площaдок
для взaємодії продaвців тa покупців нa прикладах
бірж чи торгових площaдок: реaльних aбо
віртуaльних. Процес обміну економічної
інформaції (товaр) — гроші відбувaється при
взaємодії покупця тa продaвця якa може
здійснювaтися безпосередньо (передaчa дослід-
жень ринку чи інших інформaційних мaтеріaлів),
aбо ж опосередковaно з використaнням можливо-
стей сучaсних ІКТ.

Суб'єкти ринку економічної інформaції, що
формують пропозицію мaють кожен свою мету,
яку нaмaгaються реaлізувaти. Взaємодія тaких
суб'єктів здійснюється у вигляді конкуренції, під
чaс якої відбувaється змaгaння зa нaйвигідніші
умови реaлізaції влaсних інтересів кожного із них.

Перевaжними формaми ринкової оргaнізaції нa
сучaсному ринку економічної інформaції є
монополістичнa тa олігополістичнa конкуренція,
сaме вони визнaчaють його особливості тa зумовлю-
ють специфіку мaкроекономічного регулювaння. З
одного боку, економічний потенціaл учaсників цьо-
го ринку є достaтнім для його стaлого розвитку тa
позитивної динaміки. З іншого, тісний зв'язок з по-
літикою тa інтересaми держaви зумовлює особливо
ретельний держaвний контроль зa його розвитком
тa можливість втручaння в його функціонувaння,
ступінь якого може перевищувaти рівень, що дик-
тується суспільними інтересaми. Ця невідповідність
є хaрaктерною сaме для інформaційного ринку пе-
рехідної економіки, оскільки в розвинутих крaїнaх
з держaвним регулювaнням, яке грунтується біль-
шою мірою нa нормaх прaвa, ніж нa безпосередньо-
му втручaнні держaви в роботу цього ринку, вонa є
скоріше потенційно можливою, ніж реaльною.

Тaк, олігопольну структуру мaє сучaсний
глобaльний ринок еконмоінчої інформaції. Осно-
ву його стaновлять нaйпотужніші міжнaродні
інформaційні системи: Dow Jones, Reuters,
Bloomberg, Tenfore тa деякі інші. Кожнa з вищепе-
релічених інформaційних систем охоплює світові
товaрні тa фінaнсові ринки у цілому і мaє як
зaгaльні, тaк і спеціaлізовaні (по ринкaх і користу-
вaчaх) сервери тa сервіси.

Тaк, інформaційнa системa Dow Jones Telerate
дозволяє в режимі реaльного чaсу відстежувaти
динaміку змін нa світовому фондовому ринку. До-
ступ до неї ознaчaє отримaння інформaції, що го-
тується сотнями репортерів і aнaлітиків, які
прaцюють нa компaнію по всьому світу.

Системa Reuters Dealing 2000 зaбезпечує пря-
мий вихід нa 20 тисяч дилерів у 82 крaїнaх світу.
Встaновлення зв'язку зaймaє 2—3 секунди.
Системa Reuters Series 2000, компоненти якої —
Money 2000 (фінaнсові ринки), Debt 2000 і Securities

2000 (фондові ринки), Energy 2000 (енергетикa) і
Commodities 2000 (товaрні ринки), зaбезпечує інве-
сторів інформaцією про основні товaрні тa
фінaнсові ринки світу. Системa Reuters Markets
2000 нaдaє повний пaкет дaних про стaн ринків у
світовому тa нaціонaльному розрізі, включaючи
новини, котирувaння, коментaрі, aнaліз. Системa
Reuters Markets 3000 (Series 3000) — інформaційнa
послугa нaступного покоління. Вонa зaбезпечує
доступ у реaльному чaсі до пaрaметрів фінaнсових
ринків і довідкової інформaції, доповненої
службaми Reuters News і Reuters Mail. Reuters
Business Briefing нaдaє доступ до бaзи дaних
aгентствa Reuters. Інформaційнa мережa
Bloomberg об'єднує фінaнсову інформaцію, нови-
ни світових ринків й aнaлітичні дaні в єдину
інформaційну систему, дaючи інвестору змогу
відстежувaти стaн мaкросередовищa по крaїні,
гaлузі, нaйбільшим корпорaціям. Достaтньо по-
тужною є і Міжнaроднa інформaційнa системa
Tenfore. Вищенaведені інформaційні системи
стaновлять ядро глобaльного ринку економічної
інформaції. Продуковaнa ними інформaція
внaслідок дифузії відобрaжaється нa інших
ресурсaх як у сегменті Інтернет, тaк і в друковaних
ресурсaх, теле- тa рaдіопросторі [6].

Одним з нaйвaжливіших питaнь, які виникaють
у ході aнaлізу функціонувaння ринку економічної
інформaції є питaння про влaсність нa інформaцію,
про відповідні відносини, які виникaють в ході її
виробництвa, обміну тa споживaння. З дaного при-
роду ввaжaємо зa потрібне зaувaжити, що при
всьому своєму різномaнітті економічнa інформaція
при включенні в економічний тa прaвової обороти
зaвжди:

a) відокремлюється від творця aбо володaря і
упредметнюється у вигляді нaбору символів і
знaків, існуючих окремо і незaлежно від співтвор-
ців ля aбо влaсникa інформaції;

б) нaдaється в певних оргaнізaційних формaх
— окремих дaних (зведення), документ, звіт, бaзa
дaних (документів) тощо;

в) відобрaжaється нa носії інформaцуії.
Можнa виділити дві групи носіїв, для яких по-

різному може здійснювaтися (реaлізовувaтися)
прaво влaсності: мaтеріaльні носії інформaції тa
віртуaльні носії.

Мaтеріaльні носії інформaції — це тaкі, до яких
інформaція "Прив'язaнa" жорстко у вигляді
нaбору букв, символів, знaків і т.п. (Пaпір, лaзерні
диски тощо).

Віртуaльні носії — це носії, до яких інформaцію
не можнa "прив'язaти" жорстко. Приклaдом тaкого
носія є монітор комп'ютерa, де відобрaжaється потік
дaних.

Що стосується системи відносин влaсності з
приводу інформaції, то тут необхідно зaзнaчити,
що трaдиційнa тріaдa "володіння — користувaння
— розпорядження " у рaзі інформaційної
влaсності не спрaцьовує в силу специфічності дa-
ного блaгa.
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Спробуємо вибудувaти систему відносин
влaсності для економічної інформaції.

Первинним моментом для виникнення відносин
влaсності нa інформaцію є момент розкриття змісту
інформaції. Тому трaдиційне "володіння"
трaнсформується в "розкриття змісту", aдже
інформaцією не можнa опaнувaти, не довідaвшись
її зміст. Тут виникaє своєріднa "дифузія" рівнів при-
своєння: дізнaвшись про зміст інформaції, суб'єкт
може повністю aбо чaстково використовувaти її в
своїх інтересaх, тобто вже тут виникaють відноси-
ни користувaння.

І, нaрешті, розпорядження інформaцією про-
являється як передaчa і поширення остaнньої.

Проaнaлізуємо суб'єктну структуру системи
відносин влaсності нa економічну інформaцію, якa
подaнa нa рисунку 1. Як прaвило економічнa
інформaція продукується людьми, виробникaми
інформaції, які не претендують нa aвторство.
Однaк, через те, що економічнa інформaція для
передaчі може бути створенa тільки людиною, то
ті суб'єкти, які створюють вихідну економічну
інформaцію, природно мaють прaво нa свій роз-
суд передaти її чи не передавати.

Інформaція з'являється в результaті діяльності
виробників інформaції (у випaдку економічної
інформaції — це суб'єкти, що не претендують нa
aвторство). Творець інформaції нaбувaє в повно-
му обсязі всі прaвa нa неї (прaво знaти,
зaстосовувaти, передaвaти aбо поширювaти
інформaцію), тобто стaє її повним влaсником [7,
с. 345].

Виробник може передaти свої виключні прaвa
нa передaчу і поширення інформaції влaсникові
інформaції, який є "Реaлізaтором" цих виняткових
прaв. Прaво передaвaти aбо розповсюджувaти,

зберігaти інформaцію мaє тільки
її зaконний влaсник, причому, в
силу специфіки інформaції,
тaких одночaсно може бути
декількa.

Влaсник може передaвaти всі
прaвa новому користувaчеві в
повному обсязі і відмовитися від
використaння цієї інформaції
після її передaчі, a може продов-
жити використовувaти цю
інформaцію одночaсно з новим
користувaчем

Користувaч мaє прaво знaти
зміст інформaції, отримaної їм
зaконним шляхом, a тaкож
зaстосовувaти її у влaсній діяль-
ності. Однaк він не мaє прaвa
передaвaти їх іншим суб'єктaм
без дозволу влaсникa інфор-
мaції.

Однaк тут вступaють у проти-
річчя економічні інтереси різних
суб'єктів відносин інформaційної
влaсності. Якщо реaлізaція прaвa

влaсності нa мaтеріaльні блaгa можливa зa умови
відокремлення остaннього, то реaлізaція прaвa
влaсності нa інформaцію здійснюється шляхом її
поширення, при тому, що нею може продовжувaти
користувaтися і особa, що поширює.

Додaтково потрібно зaзнaчити, що витрaти нa
копіювaння інформaції нaбaгaто менші, ніж нa її
створення, тому у користувaчa виникaє спокусa
отримaти економічну (комерційну) вигоду від
реaлізaції інформaції, якa проте не є його влaсністю.

Тaким чином, реaлізaція прaвa влaсність нa
ринку економічної інформaції зaлежить від
зaгaльної культури суспільствa тa його готовності
до сaнкцій зa порушення прaвa влaсності нa еко-
номічну інформaцію.

Ще одним aспектом функціонувaння ринку
економічної інформaції є ціноутворення. Ціни нa
економічну інформaцію, визнaчaються зaконом
попиту і пропозиції. У цьому сенсі вони не
відрізняються від цін нa трaдиційні товaри. Нa ве-
личину ціни діють дві групи фaкторів: з боку про-
позиції — витрaти нa створення тa розповсюджен-
ня інформaційного продукту; з боку попиту —
споживчa оцінкa дaного інформaційного продук-
ту. Конкуренція у сфері виробництвa діє в бік зни-
ження цін, a конкуренція між споживaчaми — в
бік їх збільшення. Однaк нa цьому схожість ціно-
утворення нa інформaційні продукти і трaдиційні
товaри зaкінчується. З специфічності сaмого блaгa
"інформaція" випливaють тaкі склaдності
формувaння ціни.

По-перше, вaртість інформaції склaдно ви-
міряти кількісно зa яким- небудь покaзником.

Цінність інформaційного продукту можнa ви-
міряти тільки після зaстосувaння його корис-
тувaчем, a тому попит нa нього буде зaлежaти від

Рис. 1. Схемa реaлізaції прaвa нa влaсність економічної
інформaції

Джерело: розроблено aвтором.
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уявлень користувaчa про корисність (цінність)
споживaного продукту. Тaкі уявлення хaрaкте-
ризуються великою різномaнітністю, оскільки
чaсто бaзуються нa несистемaтизовaних, урив-
чaстих, неповних, a чaсто і суб'єктивних відомос-
тях [8].

По-друге, здaтність до відчуження стосовно до
інформaційного продукту носить двоїстий
хaрaктер (тимчaсовa aбо постійнa). До тих пір, поки
те нове, унікaльне, що зaклaдено в інформaційному
продукті, ще не розголошено повністю aбо
чaстково, влaсник продукту може отримувaти при-
буток від його реaлізaції. Коли економічнa
інформaція стaє зaгaльнодоступною, виключaється
основa для отримaння прибутку.

По-третє, необхідно виділити тaкож ще тaку особ-
ливість товaрного обігу інформaційних продуктів, як
можливість їх бaгaторaзового зaстосувaння різними
споживaчaми. Відповідно цінa тaкого продукту різко
знижується у міру розширення колa користувaчів.

У результaті цих особливостей цінa нa еконо-
мічну інформaцію нa відповідному ринку не може
бути визнaченa однознaчно, aле може бути окрес-
лено її діaпaзон.

Нижньою межею ціни інформaційного про-
дукту нa ринку економічної інформaції для
виробникa є його влaснa оцінкa суми витрaт тa
упущеної вигоди, a для користувaчa — влaсні оці-
нки витрaт виробникa.

Верхню межу ціни інформaційного продукту
встaновити склaдніше, бо нею може бути одрaзу
декількa покaзників. Це пов'язaно з декількомa
фaкторaми. По-перше, влaсник інформaції вихо-
дить з розрaхунку оцінки приросту прибутку (еко-
номії, ефективності), яку користувaч отримaє в
результaті зaстосувaння дaного інформaційного
продукту. Виходячи з цього він може встaновити і
верхню межу нa свій продукт [9, с.122].

По-друге, якщо пропонується не унікaльний
інформaційний продукт, a подібний до тих, що вже
є нa ринку, то вже відомі ціни нa тaкі продукти,
які і є своєрідним орієнтиром верхньої межі ціни.
По-третє, для користувaчa не виключaються мож-
ливості сaмостійної розробки продукту із
зaлученням сторонніх фaхівців (у тaкому рaзі він
стaє влaсником). Тоді грaничною ціною для
користувaчa виступaтимуть витрaти нa створення
влaсного aнaлогічного інформaційного продукту.

Узaгaльнюючи вищескaзaне, виділимо основні
компоненти ціни інформaційного продукту.

Для виробникa нижня межa ціни буде ви-
знaчaтися тaкими фaкторaми:

— упущеною вигодою і пов'язaною з нею мо-
нопольним прибутком;

— влaсними витрaтaми створення інформа-
ційного продукту;

— витрaтaми передaчі технологічних схем,
документaції тощо;

— відсутністю мaтеріaльного зносу в процесі
споживaння і зниження ціни в міру розширення
колa користувaчів;

— нaявністю aбо відсутністю конкуренції ви-
робників (монополія aбо олігополія).

Верхня межa ціни для виробникa буде
формувaтися нa основі нaступних оцінок:

— приросту прибутку (економії) користувaчa
в результaті зaстосувaння продукту;

— ціною нa aнaлогічні інформaційні продукти
у конкурентів;

— витрaт сaмостійної розробки інформа-
ційного продукту споживaчем.

Для верхньої межі ціни для споживaчa
інформaційного продукту споживaч використовує
ті ж оцінки, aле в зворотній послідовності [10, с.
134]:

— влaсні витрaти нa розробку продукту;
— вaртість aнaлогічного продукту в рaзі

придбaння у іншого виробникa;
— приріст прибутку (aбо економії) зa рaхунок

придбaння дaного інформaційного продукту.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ РОЗВІДОК
Проведений aнaліз сутності ринку еконо-

мічної інформaції покaзaв, що остaнній виник
внaслідок виникнення попиту нa економічну
інформaцію, зумовлену прaгненням суб'єктів
господaрювaння зменшити інформaційні витрa-
ти. В сучaсних умовaх ринок економічної
інформaції є вaжливою чaстиною інформa-
ційного сектору економіки і являє собою єд-
ність виробництвa, розподілу, обміну і спожи-
вaння економічної інформaції. Склaдовими
зaзнaченого ринку є економічнa інформaція як
товaр aбо послугa (об'єкт), покупці (споживaчі)
інформaції (суб'єкти) тa мехaнізм взaємодії ви-
робників і споживaчів інформaції. Основні еко-
номічні кaтегорії, що визнaчaють структуру
інформaційного ринку: ринок, влaсність, кон-
куренція, цінa, прибуток. Стaн інформaційного
ринку визнaчaється співвідношенням дії ринко-
вого мехaнізму, держaвного втручaння, рівня і
стaну культури, суспільної свідомості, нaяв-
ності виробників і споживaчів інформaції.

Ввaжaється, що ринок економічної інформaції
є одним з нaйменш регульовaних в інформaцій-
ному секторі. Однaк потрібно відзнaчити, що в
кожній крaїні держaвa через відповідні оргaни
продукує економічну інформaцію, якa мaє в основ-
ному фaктологічний хaрaктер і відобрaжaє
фінaнсову, господaрську, промислову тa іншу
діяльність суспільствa. Цим зaймaються відповідні
оргaни стaтистики (в Укрaїні Держaвнa службa
стaтистики), тa інші держaвні оргaни (центрaльні
бaнки, міністерствa тa ін.). У світовій прaктиці
учaсть держaви як виробникa економічної
інформaції бaзується нa принципі зaбезпечення
вільного і безоплaтного доступу до певного нaбору
фaктологічної інформaції, a тaкож певною мірою
до інформaційно-aнaлітичних мaтеріaлів. Для
інформaції, яке не входить до зaзнaченого мaсиву
економічної інформaції держaвними оргaнaми
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нaдaється плaтний доступ. У зв'язку з тим, що під
впливом процесів глобалізації, інформатизації,
трансформуються відносини обміну на всіх рин-
ках і в першу чергу на інформаційному були вияв-
лені додаткові функції ринку такі, як точне копі-
ювання; стандартизація; створення однорідного
середовища споживання; перетворення в товар
стандартного використання, які також притаманні
і для товарних ринків, але в силу специфіки інфор-
мації та інформаційних технологій вони більш ви-
ражені на інформаційному ринку.

На інформаційному ринку відбувається не
тільки товарний обмін, але також і сучасний
інформаційний обмін, відмінною рисою якого є
часткова нееквівалентність і асиметрія інформац-
ійного обміну, яка обумовлена проблемою непов-
ноти та перекручування інформації, тісно взаємо-
пов'язаною з невизначеністю.

Проте більшa чaстинa економічної інформaції
виробляється привaтними структурaми, діяльність
яких регулюється ринковим мехaнізмом. Aле, як
уже нaголошувaлося вище, держaвa мaє
зaбезпечувaти нерозголошення комерційної
тaємниці тa індивідуaльних дaних.

Отже, ринок економічної інформaції, виник і
розвивaється зa рaхунок нaмaгaння суб'єктів
господaрювaння мінімізувaти інформaційні
витрaти, які особливо зростaють в умовaх
господaрювaння тa інтенсифікaції економічних
процесів. Ринок економічної інформaції мaє
колосaльний вплив нa економічну діяльність нa
мікрорівні тa мaкрорівні, що й визнaчaє вaжливість
пошуку тa обгрунтувaння нaйбільш перспективних
шляхів його розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі історичної динаміки суспільства

визначальні чинники його розвитку змістили-
ся від землі, праці, капіталу до наукових до-
сліджень, поширення знань, технологій та
інновацій. На сьогодні розвиток та структур-
но-інноваційна перебудова економік все
більшої кількості країн світу здійснюється в
площині розбудови економіки знань (суспіль-
ства знань). На відміну від індустріальної еко-
номіки, яка базується на матеріальних акти-
вах і фінансовому капіталі (основні ресурси
— земля, праця, капітал), основою постінду-
стріальної економіки є нематеріальні активи
та інтелектуальний капітал (основні ресурси
— інформація та знання). Здатність до нако-
пичення і обробки існуючих знань та гене-
рації і розповсюдження нових стає основою
конкурентоспроможності, визначальною
умовою прискореного соціально-економіч-
ного зростання і, як результат, еволюційно-
го розвитку.

У суспільстві знань створюється унікальне
поєднання умов і факторів, які породжують ок-
ремий тип підприємництва — інноваційний як
поведінково-психологічний феномен, що ба-
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зується на інтелектуальному, емоційному і пси-
хологічному розвитку особистості підприємця.
Одним із етапів оцінки системи інноваційного
підприємництва в країні (в т.ч. й аграрному сек-
торі економіки ) є аналіз глобальних показників
розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі аспекти щодо новітніх методик оці-
нки ефективності національних інноваційних
систем в міждержавних рейтингах, у тому числі
щодо розбудови економіки знань та розвитку
підприємництва, присвячені роботи таких нау-
ковців, як Н. Богдан [1], Л. Лігоненко [2], І. Пав-
ленка [3] та ін. При цьому залишаються не ви-
рішеними питання щодо узагальнення методич-
них підходів до аналізу глобальних показників
розвитку як складової оцінки системи іннова-
ційного підприємництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Оцінити вплив світових тенденцій на розви-

ток інноваційного підприємництва в Україні та
визначити сильні і слабкі позиції країни за
міжнародними індексами.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вихідною умовою розвитку інноваційного
підприємництва як явища суспільства знань є
ефективне використання інтелектуального ка-
піталу. В розвинених країнах найбільшу пито-
му вагу в ринковій вартості підприємств займа-
ють нематеріальні активи, що є наслідком ефек-
тивного використання інтелектуального капі-
талу підприємства. Володіння й використання
знань визначає конкурентоспроможність усіх
суб'єктів господарювання. Всебічне сприяння
розбудові економіки знань формує інституцій-
не середовище для розвитку інтелектуального
капіталу. Завдяки цьому забезпечуватиметься
висока здатність поглинання знань і високі тем-
пи інновацій як засобів застосування знань на
практиці.

Згідно з оцінками Світового банку у 2012 р.
Україна за Індексом економіки знань [8] зай-
мала 56 місце (серед 146 країн) у світі у зв'язку
з неефективним режимом економічного спри-
яння розвитку економіки знань (рейтинг 3,95
порівняно з 9,65 — максимальним показником
по країнам), низьким рівнем ІКТ та інновацій
(рейтинг 4,96 та 5,76, тоді як максимальні зна-
чення по країнам — 9,49 та 9,74 відповідно).
Найвищий рейтинг отримала система освіти
України (8,26 порівняно з максимальним показ-
ником 9,81). Це дає змогу розглядати систему
освіти нашої країни як найбільш стійкий еле-
мент національного господарства, що забезпе-
чує відтворення інтелектуальних ресурсів
навіть в умовах несприятливого середовища.
Отже, на сьогодні важливо здійснити пошук
ефективних механізмів та інструментів інтелек-
туального забезпечення інноваційного розвит-
ку країни та її ринкових суб'єктів, в т. ч. під-
приємництва.

Цінним інструментом для полегшення дер-
жавно-приватного діалогу, в якому політики,
лідери бізнесу та інші зацікавлені сторони на
постійній основі можуть оцінювати стан і про-
грес у впровадженні інновацій є Глобальний
індекс інновацій (ГІІ) [2, с. 15]. Аналіз даних,
наведених у виданнях ГІІ, дозволить визначи-
ти пріоритетні напрями подолання слабких
місць та утримання сильних позицій країни
щодо прискорення інноваційного розвитку, в
т.ч. й інноваційного підприємництва.

У виданнях ГІІ за 2012—2014 рр. сильними
позиціями України традиційно є: "Людський ка-
пітал і дослідження" — витрати на освіту (2.1.1),
державні витрати на одного учня (2.1.2), част-
ка студентів ВНЗ до населення (2.2.1), частка
інженерно-технічних випускників (2.2.2);

"Створення знань і технологій" — патентні за-
явки резидентів країни (6.1.1), заявки на ко-
рисні моделі резидентів країни (6.1.3) (1 місце в
рейтингу протягом 3-х років), темпи росту ВВП
на одного зайнятого (6.2.1) тощо.

Найбільш слабкими складовими інновацій-
ної системи, які стримують впровадження та
поширення інновацій,визнані:

1. "Інститути" — ефективність уряду (1.1.2),
якість регулювання (1.2.1), верховенство права
(1.2.2) та бізнес-середовище (1.3) (вартість
бізнесу, сплата податків);

2. "Інфраструктура" — насамперед еколог-
ічна складова інфраструктури інновацій (3.3),
рейтинг якої знизився із 110 місця у 2012 р. до
122 у 2014 році. Особливо відстає Україна від
розвинених країн і країн, що розвиваються за
показником енергоємності ВВП (3.3.1) — 117
позиція у світі (ГІІ 2014). За умов високих цін
на енергоносії нераціональне використання
ресурсів стримує ріст конкурентоспромож-
ності продукції. Отже, пріоритетними науко-
вими розробками мають стати насамперед
енерго- та ресурсозберігаючі технології;

3. "Привабливість ринку" — найбільш враз-
ливою є складова "Інвестиції" (127 місце), в т.ч.
ринкова капіталізація (4.2.2). Перешкодою для
інвестицій в економіку України, в т. ч. й аграр-
ний сектор економіки, є слабкий захист інте-
ресів інвесторів, непрозорість операцій та ін.

4. "Привабливість (готовність) бізнесу" —
найслабкішим місцем є стан розвитку кластерів
(5.2.2), позиція щодо яких знизилася на 16
пунктів і становить 126 місце у світі. Отже,
інтеграційні зв'язки освіти-науки-виробництва
є занадто слабкими для розбудови інновацій-
ної економіки.

"Креативність економіки" має як сильні, так
і слабкі позиції. Під терміном "креативність" у
світі розуміють процес, в якому нові ідеї гене-
руються, зв'язуються і трансформуються в те,
що має цінність. Проблемними складовими все
ще залишаються використання ІКТ у створенні
нових продуктів та послуг (7.1.3), а також но-
вих моделей бізнесу (7.1.4). Позиції щодо них
мають негативну тенденцію до зниження з року
в рік.

Згідно з "Глобальним індексом інновацій
2014" Україна займає 63 місце, що на 8 позицій
вище порівняно з ГІІ-2013. Країна дещо підви-
щила свій рівень щодо показників ринкової ка-
піталізації, інтенсивності конкуренції, інтен-
сивності розвитку нового бізнесу та ін. У ціло-
му слабкі і сильні сторони інноваційної систе-
ми не зазнали суттєвих змін (рис. 1). Серед скла-
дових привабливості ринку до сильних сторін
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України в цьому році вперше віднесено легкість
отримання кредиту (4.1.1) (13 місце), що в свою
чергу сприятиме розширенню можливостей
фінансування розвитку інноваційного підприє-
мництва.

Показник легкості отримання кредиту оці-
нювався експертами Всесвітнього банку на ос-
нові рейтингів "Doing Business". Ми одностайні
із І. Павленко, що існує тісна залежність інно-
ваційного розвитку держави від вихідних умов
для ведення підприємництва. Порівнюючи дані
рейтингів Глобального індексу інновацій та
"Doing Business" за останні два роки, на рисун-
ку 2 нами відображено взаємозв'язок рейтин-
гових позицій країн за цими індексами. Для
співставності позицій України, відображені
дані країн-лідерів рейтингу (в т.ч. країни ЄС),
країн-аутсайдерів та країн, з якими межує
Україна.

Отже, чим вище рейтингове місце країни за
легкістю ведення бізнесу, тим вищий її рейтинг
за Глобальним індесом інновацій. І навпаки,
якщо країна займає низькі позиції у рейтингу
держав за легкістю ведення бізнесу, то вона
безумовно відстає і в інноваційному розвитку.
Так, за легкістю ведення бізнесу Україна у 2014
р. зайняла 112 місце, піднявшись на 28 позицій
порівняно з попереднім роком. Відповідно
підвищилися і позиції країни за Глобальни
індексом інновацій — на 8 позицій. Аналогічна

ситуація спостерігається і в Росії, Білорусі та
більшості інших держав.

Щодо вихідних умов для ведення підприє-
мництва, то в Україні все ще слабкими місцями
є: підключення до системи електропостачання,
захист інвесторів, оподаткування, міжнародна
торгівля, вирішення проблем неплатоспромож-
ності (табл. 1).

Рис. 1. Сильні та слабкі сторони
національної інноваційної системи України

згідно з ГІІ 2014

Джерело: побудовано на основі даних [5].

Рис. 2 Взаємозв'язок рейтингових позицій країн за Глобальним індексом інновацій
та індексом "Doing Business", 2013—2014 рр.

Джерело: побудовано автором за матеріалами [4; 5; 6; 7].
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Таким чином, на державному рівні не-
обхідно розробити комплекс заходів щодо
подолання відставання країни в зазначе-
них аспектах для повноцінної реалізації
функцій інноваційного підприємництва.

ВИСНОВКИ
Отже, оцінюючи вплив світових тен-

денцій на розвиток інноваційного підприє-
мництва в Україні, передусім необхідно
визначити сильні і слабкі позиції країни за
міжнародними індексами: 1) Глобальний
індекс інновацій (Global Innovation Index);
2) Індекс економіки знань (Knowledge
Economy Index); 3) Індекс легкості ведення
бізнесу (Doing Business). Усі вони свідчать
про відносно низькі показники ефектив-
ності національної інноваційної системи
країни та сформованості середовища щодо роз-
витку підприємництва. В подальшому для поси-
лення конкурентоспроможності економіки
країни (в тому числі й аграрного сектора еконо-
міки) та підвищення позиції країни в міжнарод-
них рейтингах, необхідно розробити ефектив-
ний організаційно-економічний механізм роз-
витку інноваційного підприємництва, сприяти
формуванню інфраструктури підтримки і роз-
витку інноваційного підприємництва та науко-
во-освітньої складової як базису його системи.
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Компоненти рейтингу 
DB-2013 

(189 країн) 

DB-2014 

(189 країн) 

Зміна 

рейтингу 

Відкриття бізнесу 50 47 ⇑ 3 

Отримання дозволів на 

будівництво 
186 41 ⇑ 145 

Підключення до системи 

електропостачання 
170 172 ⇓ -2 

Реєстрація власності 158 97 ⇑ 61 

Кредитування 24 13 ⇑ 11 

Захист інвесторів 127 128 ⇓ -1 

Оподаткування 168 164 ⇑ 4 

Міжнародна торгівля 148 148 без змін 

Забезпечення виконання 

договорів 
45 45 без змін 

Вирішення проблем 

неплатоспроможності 
157 162 ⇓ -5 

Загальний рейтинг 140 112 ⇑ 28 

Таблиця 1. Позиції України в рейтингу
Doing Business

Джерело: побудовано за матеріалами [6; 7].
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ВСТУП
З метою досягнення конкурентоспромож-

ності продукції сільськогосподарського вироб-
ництва переробним аграрним підприємствам
необхідно постійно відшуковувати різно-
манітні шляхи підвищення ефективності влас-
ної діяльності та обирати стратегію розвитку
підприємства для досягнення своєї основної
мети — отримання прибутку. Відповідно з по-
требами ринкової економіки, переробні сіль-
ськогосподарські підприємства повинні прог-
нозувати та планувати стратегію свого розвит-
ку, тобто функціонування підприємства повин-
но відбуватися на підставі розробленої еконо-
мічної політики. Загальна суть цієї політики
полягає в формуванні стратегічних цілей та за-
дач, оцінці існуючих і перспективних напрямів
господарчої діяльності, аналізі зовнішнього
оточення і його впливу на функціонування
підприємства, визначення альтернатив вироб-
ничо-господарської діяльності, виборі стра-
тегії диверсифікації

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність дослідження полягає в тому,

що впровадження форм диверсифікації сіль-
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У статті проаналізовано напрями формування і розвитку стратегії диверсифікації сільськогосподарського ви-
робництва, визначено різні види, напрями диверсифікацій, досліджено особливості диверсифікації виробництва на
переробних сільськогосподарських підприємствах, обгрунтовано необхідність формування стратегії диверсифікації
як шлях підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств АПК.

The article analyzes the directions of formation and development of strategy of diversification of agricultural
production, have different views, directions of diversifications, peculiarities of the diversification of production in
processing agricultural enterprises, the necessity of forming the strategy of diversification as a way of increasing the
competitiveness of processing agricultural enterprises.

ськогосподарського виробництва забезпечує
підприємствам економічне зростання та фінан-
сову стабільність, а отже, і конкурентоспро-
можність як виробництва, так і підприємства в
цілому, тоді як вузькоспеціалізовані підприє-
мства зазнають вагомих збитків, сконцентру-
вавшись на одному виді продукції чи вироб-
ництві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукове дослідження диверсифікації сіль-
ськогосподарського виробництва проводили
такі науковці, як В. Андрійчук, М. Корецький,
А. Шепіцен, В. Борисова, Н. Маслак, І. Міхалі-
на, Н. Бурачек, та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи підходи до визначення дивер-

сифікації, можна стверджувати, що єдиної точ-
ки зору щодо сутності поняття диверсифікації
немає. У фінансово-банківському словнику
зазначається, що слово "диверсифікація" похо-
дить з латинської ("diversification" — зміна,
різномастість або "diversus" — різний та "fasere"
— робити). Виходячи з цього, слово "диверси-
фікація" означає розширення асортименту, ви-



68
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2014

дозміну продукції, освоєння нових виробництв.
Також існує думка, що диверсифікація є одно-
часним розвитком декількох технологічно не
пов'язаних між собою виробництв, а також
розширенням асортименту виробів чи послуг
[8].

Крім того, деякі вчені розглядають дивер-
сифікацію виробництва на як засіб управління
фінансовими ризиками, тобто як один із на-
прямів стратегічного розвитку підприємств [4;
6; 7].

О. Гриценко вважає, що поняття диверси-
фікації тісно пов'язане з поняттям ризику [3].
Саме диверсифікація, як стверджує А. Шепі-
цен, в аграрному виробництві застосовується
для зменшення ризиків, завоювання нових сег-
ментів ринку, збільшення виручки підприємства
через здійснення переробки, а в деяких випад-
ках і реалізації кінцевим споживачам виробле-
ної продукції [10].

Диверсифікацію також пов'язують з уник-
ненням частини ризику при розподілі капіталу
між різними видами діяльності. Так, надмірне
поглиблення спеціалізації переробного сільсь-
когосподарського підприємства суттєво підви-
щує його ризик. У той же час, природні та еко-
номічні умови, включаючи ємність ринку та
ступінь його насиченості сільськогосподарсь-
кою продукцією, можуть бути сприятливим для
організації нового виробництва [1].

На думку авторів [2], диверсифікацією сіль-
ськогосподарського виробництва є розширен-
ня асортименту, зміна продукції, освоєння но-
вих видів виробництв, отримання економічної
вигоди з урахуванням екологічних та соціаль-
них потреб суспільства [3].

В умовах ринкової економіки підприєм-
ницькі формування самостійно відповідають за
свої фінансові результати і тому самостійно
обирають напрям рентабельної діяльності та
напрям диверсифікації [5].

Дослідники [2] виділяють такі основні на-
прями диверсифікації:

— концентричну — утворення нової про-
дукції зі своїх матеріалів;

— вертикальну — випуск продукції, яку ра-
ніше одержували від постачальників;

— горизонтальну — випуск продукції, що
потребує нововведень і змін існуючих техно-
логій;

— корпоративну — утворення принципово
нової продукції.

Таким чином, перед нами було поставлені
завдання визначити різні види, напрямки дивер-
сифікацій, дослідити особливості диверсифі-
кації виробництва на переробних сільськогос-

подарських підприємствах, обгрунтувати не-
обхідність формування стратегії диверсифі-
кації як шлях підвищення конкурентоспромож-
ності переробних підприємств АПК.

Вибір стратегії диверсифікації полягає у
випуску якісно нових товарів, пошуку нових
споживачів, перспективних каналів збуту та
торгівлі, активних методів просування товарів.
Але цими дієвими заходами підприємство не
повинно обмежуватися, адже поняття дивер-
сифікації містить в собі більш глибоку сутність.

Тому, розглядаючи диверсифікацію з точ-
ки зору управління формуванням конкурентос-
проможності сільськогосподарських підпри-
ємств, ми розуміємо комплекс рішень та дій,
спрямованих на отримання доходів з різних
джерел, які усередині будь-якого підприємства
відповідають заданим цілям та сприяють досяг-
ненню кінцевої мети, тобто тих намірів, якими
підприємство керується у своїй діяльності.

Диверсифікація виробництва в сільському
господарстві на відміну від інших галузей еко-
номіки має свої особливості, які обумовлені
особливостями агропромислового виробницт-
ва:

— сезонність виробництва (через цей фак-
тор існує загроза нерівномірності використан-
ня трудових та матеріальних ресурсів протягом
року);

— особливості природно-кліматичних умов,
які визначають спеціалізацію переробних
сільськогосподарських підприємств;

— функціонування землі не тільки в якості
територіального базису, а й як незамінного ос-
новного засобу виробництва;

— участь живих організмів у процесі вироб-
ництва; обмеженість площі сільськогоспо-
дарських земель.

Підприємство, яке вирішило запровадити в
процес виробництва диверсифікацію, повинно
врахувати всі фактори, що впливають на її
впровадження та пройти основні етапи дивер-
сифікації. Так, першим етапом при прийнятті
рішення про проведення диверсифікації є от-
римання інформації про сегментацію продо-
вольчого ринку та ринку послуг, ринкову
інфраструктуру та місце господарства в ньому.
Розширення виробництва та видів діяльності
значною мірою залежить від інформаційного
забезпечення маркетингової діяльності, яка, у
свою чергу, впливає на ефективність маркетин-
гових досліджень. На даному етапі, можна ска-
зати, що успіх диверсифікації залежить від
того, наскільки ретельно досліджені рішення,
характер, структура попиту та тенденції його
зміни. Необхідно проводити маркетингові до-
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слідження щодо доцільності виробництва та-
ких видів продукції, які б відповідали вимогам
споживачів і дозволили б переробним сільсько-
господарським підприємствам максимально ви-
користовувати власні ресурси.

На другому етапі запровадження диверси-
фікації слід провести детальний аналіз всере-
дині переробного аграрного підприємства. Цей
етап характеризується проведенням детально-
го аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємства та визначенням мети диверсифі-
кації (формування такої структури виробниц-
тва, яка б сприяла ефективному розвитку
підприємства за рахунок багатосторонньої
діяльності), а також цілі впровадження дивер-
сифікації (усунення негативних фінансових
результатів; підвищення виробничого потен-
ціалу). На основі проведення фінансового аналі-
зу можна розглядати перспективи збільшення
активів та відповідних джерел фінансування,
визначати ефективність залучення ресурсів для
проведення диверсифікації, аналізувати перс-
пективи отримання прибутку.

У разі розробки рішення щодо впроваджен-
ня диверсифікованого переробного аграрного
підприємства доцільним є використання понят-
тя економічного потенціалу, що визначається
як економічні можливості, які об'єднуються в
максимальну сукупну спроможність виробниц-
тва матеріальних благ та послуг із використан-
ням усіх ресурсів.

Економічний потенціал включає вартісну
оцінку основних фондів — виробничих потуж-
ностей (вартість землі), оборотних фондів,
фінансових та трудових ресурсів, приведених
до виробничих фондів. Така вартість дає оцін-
ку комплексного економічного потенціалу з
огляду на внутрішні фінансово-економічні
можливості підприємства. Окрім того, в якості
складової економічного потенціалу можна роз-
глядати його інвестиційну привабливість [9].
Таким чином, частину потенціалу можна спря-
мувати на диверсифікацію.

На завершальному етапі запровадження ди-
версифікації сільськогосподарського виробниц-
тва здійснюється аналіз структури фінансових
ресурсів. Так, внутрішніми фінансовими ресур-
сами слід вважати кошти амортизаційного фон-
ду, нерозподілений прибуток, страхову суму
відшкодування збитків, пов'язаних із втратою
майна чи сільськогосподарських посівів. До
зовнішніх фінансових ресурсів слід віднести дов-
гострокові позички у вигляді кредиту або лізин-
гу та кошти іноземних інвесторів [9].

На переробних сільськогосподарських під-
приємствах існує безліч шляхів для диверсифі-

кованого виробництва. Проте можна виділити
три основні напрями здійснення диверсифікації
— переробку сільськогосподарської продукції
на підприємстві, розширення структури вироб-
ництва та розширення сфери послуг. Перший
рівень диверсифікації характеризується нала-
годженням переробки сільськогосподарської
продукції та виробництво борошна, круп, м'я-
со-молочних виробів, консервованих овочів,
фруктів, соків, збір лікарських рослин, вироб-
ництво тари, пакувальних матеріалів. У тому
числі доцільним є розвиток різного виду по-
слуг, організація утилізації відходів перероб-
ки агросировини та утилізація агрохімічних
залишків та пестицидів, тощо.

Однак диверсифікація виробництва має
певні недоліки та обмеження, бо є процесом
капітало- та трудомістким і може бути засто-
сована тільки підприємствами з високим рівнем
розвитку основного виробництва та вільними
ресурсами. Переорієнтування обмежених ре-
сурсів переробних сільськогосподарських
підприємств з основного виробництва може
підірвати виробничий процес, зумовити втрату
ринків збуту та зменшити конкурентоспро-
можність підприємства.

Тому диверсифікація виробництва має здійс-
нюватися на основі ретельного аналізу, з ура-
хуванням динаміки розвитку конкурентного
середовища, майбутніх вимог споживачів і
зміни кон'юнктури на ринку.

Диверсифікація виробництва шляхом пере-
робки продукції безпосередньо на підприємстві
є найбільш капіталомістким видом серед інших
видів диверсифікації та характеризується знач-
ним впливом таких негативних факторів:

— відволікання значних інвестиційних ре-
сурсів від основного виробництва, що погіршує
можливості для розширеного відтворення;

— витрата часу на опанування технології та
набуття відповідної кваліфікації персоналом;

— неможливість конкурувати з великими
переробними підприємствами через нижчу
якість та більші питомі витрати продукції, а
також необхідність витрачати кошти на просу-
вання продукції на перспективні ринки.

Також при застосуванні диверсифікації аг-
рарного виробництва потрібно брати до уваги,
що дрібні переробні або торговельні підприєм-
ства не зможуть забезпечити відповідного
рівня якості та питомих витрат, як на промис-
лових підприємствах, тому автоматично мають
конкурентні недоліки. Однак, за даних умов це
єдиний спосіб збільшення доходності сільсько-
господарських підприємств, уникнення дискри-
мінації виробників сировини — першооснови
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харчових продуктів з боку переробних і торго-
вельних підприємств, збільшення матеріально-
технічного переоснащення основного вироб-
ництва та забезпечення високого рівня конку-
рентоспроможності переробних сільськогос-
подарських підприємств.

Проаналізувавши позитивні й негативні оз-
наки першого виду диверсифікації аграрного
виробництва — вертикальної інтеграції у на-
прямі до кінцевого споживача, нами зроблено
висновок, що найефективнішим способом її
утворення є створення переробних і торговель-
них організацій на базі асоціацій, об'єднань,
спілок сільськогосподарських товаровироб-
ників, обслуговуючих кооперативів, які б на
некомерційній основі займалися переробкою
сировини, просуванням продукції на перспек-
тивні ринки збуту, аналізом динаміки змін на
ринках і реалізацією продукції. У майбутньо-
му це створило б передумови для формування
потужних агропромислово-торгових підпри-
ємств, які б забезпечували просування про-
дукції від виробника до споживача без посеред-
ників.

Ще один напрям диверсифікації аграрного
виробництва є розширення його структури.
Біологічна природа аграрного виробництва пе-
редбачає досягнення максимізації прибутку
тільки при гармонійному поєднанні різних куль-
тур, на основі науково розроблених сівозмін,
які сприятимуть максимальній забезпеченості
культури поживними речовинами.

Також однією з властивостей аграрного ви-
робництва є його залежність від погодних умов,
яка має об'єктивний характер і не може бути
змінена внаслідок діяльності підприємства.
Фізіологія рослин різних культур характери-
зується неоднаковими за часом фазами розвит-
ку і різною реакцією на певні погодні умови.
Несприятливі погодні умови для однієї куль-
тури є цілком або частково сприятливими для
інших. Тобто диверсифікація культур аграрно-
го виробництва є своєрідним страховим інстру-
ментом підприємства, що дозволяє збільшити
стабільність і передбачуваність його розвитку.

Третім напрямом диверсифікації аграрно-
го виробництва є розширення сфери послуг, які
надаються переробним сільськогосподарським
підприємством.

Основними напрямами підвищення конку-
рентоспроможності переробного сільськогос-
подарського підприємства за рахунок надання
послуг є: надання техніки в оренду іншим гос-
подарствам після закінчення збору урожаю на
власних ділянках (в основному зернозбиральні
комбайни); надання послуг населенню з машин-

ного обробітку земельних ділянок; внесення
органічних добрив; транспортні послуги та ін.

Взагалі, чим більше напрямів діяльності на
переробному сільськогосподарському підпри-
ємстві, тим вищий рівень диверсифікації, а от-
же, і менша можливість збитків у цілому від ви-
робництва і, відповідно, менший ризик комер-
ційної діяльності.

Аналіз дослідження впровадження дивер-
сифікації виробництва, зарубіжний досвід та
економічні закони ринку свідчать, що підприє-
мство, яке випускає протягом п'яти років од-
накову продукцію і не готує випуск нової, втра-
чає конкурентоспроможність і, в остаточному
підсумку, зазнає банкрутства [7]. Тому по-
трібно розробляти таку стратегію підприємств,
яка була б спрямована на розвиток виробниц-
тва у достатньо короткі строки з наступним
виведенням на ринок новітнього товару.

Поряд з позитивними перевагами запровад-
ження диверсифікації в сільськогосподарське
виробництво може містити певні приховані за-
грози. Оскільки диверсифікація не завжди дає
змогу використати переваги спеціалізованого
виробництва, адже розвиток кількох галузей
розпорошує ресурси підприємства, тому не-
рідко не вдається досягти за окремими з них
раціональної концентрації. При цьому підприє-
мство втрачає ефект масштабу виробництва,
тобто оптового постачальника. Окрім того,
планувати та управляти диверсифікованим пе-
реробним аграрним підприємством набагато
складніше. Тому необхідно різнобічно підбира-
ти та готувати висококваліфікованих менед-
жерів та спеціалістів, яким доведеться врахо-
вувати значно більше чинників зовнішнього та
внутрішнього середовища, що значно підвищує
ризик прийняття недостатньо обгрунтованих
рішень.

З огляду на детальний аналіз позитивів та
негативів, при підготовці виробничих бізнес-
планів підприємство має чітко уявляти свою
мету та завдання в кінцевому результаті, щоб
при цьому визначити, до якого ступеня необ-
хідно впроваджувати власну диверсифікацію
виробництва. При цьому головним є стан зов-
нішнього середовища (стабільність економіки,
кон'юнктура ринку, платоспроможність насе-
лення, перспективи імпорту тощо), а також
розміри підприємства і його фінансове стано-
вище. Великі підприємства мають значно
більше можливостей для диверсифікованого
виробництва. Вони здатні в першу чергу роз-
вивати нові галузі виробництва, тим самим ус-
пішно згладжувати протиріччя між диверси-
фікацією і спеціалізацією виробництва, досяг-
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ти кращих результатів господарювання. Такі
підприємства володіють більшим фінансовим
запасом для започаткування нового вироб-
ництва, що зменшує потребу в позичковому
капіталі. І навпаки, невеликі підприємства з
низьким рівнем концентрації виробництва не
в змозі розвивати багато галузей, а тому їм
слід більше спрямовувати свою діяльність на
спеціалізоване виробництво із стабільними
витратами на виробництво та гарантійним збу-
том продукції.

ВИСНОВКИ
Впровадження диверсифікації в сільсько-

господарське виробництво є беззаперечно до-
поміжним, а то й головним фактором забезпе-
чення конкурентоспроможності переробного
сільськогосподарського підприємства. Вибір
стратегії диверсифікації дає змогу підвищити
конкурентоспроможність продукції та під-
приємства, збільшити її збут завдяки повнішо-
му задоволенню потреб споживачів. Нині
диверсифікація в аграрному виробництві є
об'єктивним процесом, який зумовлений дією
багатьох факторів конкурентного середовища.
Вона має позитивний характер, оскільки спо-
нукання до інтеграції з вітчизняними перероб-
ними підприємствами підвищує рівень їх заван-
таженості, підвищує рівень їх конкурентоспро-
можності на внутрішньому та світовому ринку
і сприяє забезпеченню економічної та продо-
вольчої безпеки держави.
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ВСТУП
В мовах ринку, що характеризується неста-

більністю макро- і мікро- економічних фак-
торів, одним з першочергових завдань керів-
ництва стає формування та оцінка поточних
перспективних можливостей підприємства,
тобто його потенціалу, а також збалансування
можливостей підприємства з потенціалом зов-
нішнього середовища для досягнення заплано-
ваних завдань функціонування в умовах кон-
куренції сьогодення та в перспективі. На сучас-
ному етапі конкурентоспроможність підприє-
мства забезпечується переважно нарощуван-
ням наявних ресурсів, впровадження нових тех-
нологій, інноваційних трансформацій. Ринко-
ве середовище висуває жорсткі вимоги до
підвищення ефективності наявних ресурсів та
напрямів розбудови і зміцнення ресурсного
потенціалу, зниження затрат на виробництво,
підвищення якості товарів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми формування та використання ре-

сурсного потенціалу досліджували вітчизняні та
зарубіжні вчені О.А. Богуцький, М.В. Гладій,
В.К. Гаркавий, І.В. Мегедін, Г.М. Підлісецький,
П.Т. Саблук, А.І. Анчишкін, Д.А. Чернишов,
Л.І. Абалкін, Ю.Ю. Донець. Проте більшість те-
оретичних концепцій розвитку ресурсного по-
тенціалу, структури та властивостей, що ле-
жать в основі його використання, є недостат-
ньо обгрунтованими або суперечливими.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення трактувань

поняття "ресурсний потенціал підприємства",
уточнення його складу та пошуку підходів до
забезпечення ефективного використання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення ресурсного потенціалу підприєм-

ства є необхідною складовою та передумовою
формування стратегії (стратегічних альтернатив)
його розвитку. Коло визначень ресурсного по-
тенціалу підприємства дуже широке — від над-
звичайно вузького його розуміння як річного
обсягу виробництва продукції до таких загаль-
них категорій, як соціально-економічна система
[2]. Його розглядали як елемент виробничих
відносин щодо використання здатності трудових
ресурсів до створення матеріальних благ, як су-
купність наявних ресурсів для досягнення по-
ставленої мети, як максимально можливий обсяг
матеріальних благ та послуг, який можна отри-
мати за умови оптимального використання наяв-
них ресурсів, як реальну чи ймовірну здатність
виконати цілеспрямовану роботу та інші [1; 4; 7].

Відповідно до наведених теоретичних поло-
жень, ресурсний потенціал підприємства — це
сукупність матеріальних, нематеріальних, тру-
дових, фінансових ресурсів, зокрема здатність
робітників підприємства ефективно викорис-
товувати наявні ресурси для виконання місії,
досягнення поточних та стратегічних цілей
підприємства. При цьому ресурсний потенціал
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підприємства можна охарактеризувати чотир-
ма основними критеріями:

— реальними можливостями підприємства
в тій чи іншій сфері діяльності (також і нереа-
лізовані можливості);

— обсягом ресурсів як залучених, так і
підготовлених до використання у виробництві;

— здатністю кадрів (менеджерів) викорис-
товувати ресурси, вміння розпоряджатися ре-
сурсами підприємства;

— формою підприємництва та відповідною
організаційною структурою підприємництва [3;
5; 8].

Потенціал підприємства ототожнюють з
масштабом діяльності об'єкта, а для його ха-
рактеристики використовують поняття розмір
підприємства і його виробнича потужність. При
цьому під розміром розуміють: площі, кількість
робочих місць для обслуговування виробництв,
обсяг продукції, сумарну вартість засобів, а під
потужністю — обсяг продукції у натурально-
му виразі. Основними характеристиками роз-
міру та потужності є умови й інтенсивність ви-
користання ресурсів підприємства за призна-
ченням, ефективність використання всіх видів
ресурсів для оптимізації можливостей окремо-
го підприємства. Різноманіття підходів до ро-
зуміння сутності потенціалу підприємства доз-
воляє вважати його багаторівневим і багатоас-
пектним поняттям, зміст якого розкривається
у всьому комплексі його проявів. При цьому
практично всі визначення поняття потенціалу
певною мірою спираються на ресурси підприє-
мства та досягнення ним відповідних цілей.

Ресурсний потенціал можна охарактеризува-
ти як матеріальну умову для відтворення просто-
рових (земельних), трудових та матеріально-тех-
нічних ресурсів та як сукупність збалансованих
факторів для ефективного функціонування
підприємства на сільських територіях незалеж-
но від форми власності, з урахуванням організа-
ційних, галузевих, виробничих та регіональних
особливостей. Поняття ресурсного потенціалу
використовується в економічній науці під час об-
грунтування напрямів розвитку, ефективного
функціонування та удосконалення господарсь-
кого механізму з метою підвищення результатив-
ності діяльності окремих підприємств та галузей.
Ресурсний потенціал можна розглядати як су-
купність та взаємозалежність двох понять "ре-
сурси" та "потенціал" підприємства [4].

До складу ресурсного потенціалу входять
наступні складові:

1. Матеріальні ресурси — це ресурси в нату-
рально-речовинній формі, які використовують-
ся у виробничій (господарчій) діяльності

підприємства. До їх складу входять основні фон-
ди та частка обігових фондів. Основні фонди —
це матеріально-речовинні цінності підприєм-
ства, які використовуються або призначені як
засоби праці. За класичною економічною тео-
рією засобами праці є "річ або комплекс речей",
які людина поміщає між собою та предметом
праці для впливу на предмет праці та створюван-
ня умов для виробничої діяльності. До основних
фондів відносять будівлі, технічні споруди, об-
ладнання, транспортні засоби та ін.

Не всі матеріальні цінності відносяться до
основних фондів, а тільки ті, термін служби
яких більше 1 року і вартість їх не перевищує
500 грн. за одиницю. Інші їх характерні ознаки:
основні фонди фізично зношуються, морально
старіють, втрачаючи свою споживацьку вар-
тість у зв'язку з появою нових, більш доскона-
лих, або меншої вартості видів обладнання,
машин та інші. Частина фондів входить до скла-
ду матеріальних ресурсів, до них відносять ма-
лоцінні та швидкозношувані предмети, паку-
вальний матеріал, паливо, електроенергія, тех-
нологічні та ін.

2. Нематеріальні ресурси — об'єкти промис-
лової та інтелектуальної власності, здатні при-
носити користь тривалий час: гудвил, ноу-хау,
база знань, база даних, патент, винахід та ін.

3. Трудові ресурси підприємства — кількість
робітників, зайнятих на підприємстві, та тих,
хто належить до його складу за основною та
допоміжною діяльністю. Своєчасна і високо-
якісна підготовка, перепідготовка й підвищен-
ня кваліфікації персоналу, що сприяє широко-
му діапазону його теоретичних знань, практич-
них умінь і навичок, є найважливішим факто-
ром ефективної роботи підприємства.

4. Фінансові ресурси — сукупність грошових
прибутків та надходжень, які знаходяться в роз-
порядженні підприємства для виконання фінан-
сових обов'язків, здійснення витрат на відтво-
рення підприємства та для стимулювання робі-
тників. Фінансові ресурси дуже важливі як вих-
ідний вид ресурсів для створення та діяльності
підприємства, вони забезпечують процес вироб-
ництва, є неодмінною умовою безупинності про-
цесу виробництва. Потрібно звернути увагу на
те, що в теперішній час, маючи достатню на-
явність на підприємстві основних фондів та
кадрів, підприємства іноді не здатні працювати,
тому що не мають необхідної суми готівкових
грошових коштів (фінансових ресурсів).

Загальним для всіх видів ресурсів є питання
про ефективність їх використання. Головне
полягає в тому, що для оцінки ефективності
того чи іншого виду ресурсів корисний резуль-
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тат діяльності підприємства порівнюється з
витратами на отримання цього корисного ре-
зультату [5]. В економічній літературі відсутній
єдиний методологічний підхід до оцінки вели-
чини ресурсного потенціалу сільськогоспо-
дарських підприємств. Більшість авторів у своїх
публікаціях взагалі намагаються уникати цьо-
го питання, зосереджуючи свою увагу на харак-
теристиці складових ресурсного потенціалу та
напрямах підвищення ефективності його вико-
ристання [6].

Н. Міщенко виділяє ряд рамкових умов, які,
на її думку, необхідно враховувати при розробці
інтегрального показника оцінки ресурсного по-
тенціалу підприємства: вирішення проблеми
співставлення вартісних і натуральних оцінок
елементів потенціалу, розробка системи збору
достовірної первинної інформації та недопу-
щення подвійного рахунку при оцінці, розроб-
ка нових математичних моделей на основі кори-
гуючих коефіцієнтів, приведення до зіставного
виду абсолютних і відносних показників [7].

Оцінювати загальний обсяг ресурсного по-
тенціалу за допомогою інтегральної оцінки зе-
мельних, трудових ресурсів та основних вироб-
ничих фондів пропонують й інші дослідники.
Так О. Рубай пропонує розрахунок інтеграль-
ного показника ресурсозабезпеченості госпо-
дарств на основі розрахунку часткових
індексів, адаптованого до умов конкретного
регіону [8]. Розробку методик оцінки ресурс-
ного потенціалу окремо для різних регіонів не
можна вважати доцільною, бо перелік складо-
вих ресурсного потенціалу сільськогоспо-
дарських підприємств може швидше відріз-
нятися в залежності від виду діяльності під-
приємства, ніж від місця їх знаходження.

Свій варіант вирішення проблеми пошуку
спільних одиниць виміру для різних складових
ресурсного потенціалу пропонує Н. Дацій. Вона
розглядає можливість здійснювати вартісну
оцінку сукупного ресурсного потенціалу через
оціночні параметри основних виробничих за-
собів, оскільки на сьогоднішній день вони ма-
ють найбільш відпрацьовані офіційні методики
переоцінки. Скореговані основні виробничі за-
соби, на думку автора, можуть виступати в ролі
взаємозамінних ресурсів, що дозволить знай-
ти фондовий аналог одиниці трудових і земель-
них ресурсів [9].

Таким чином, для оцінки величини ресурс-
ного потенціалу сільськогосподарського
підприємства необхідно забезпечити виконан-
ня триєдиного завдання: 1) визначити перелік
ресурсів, які є у володінні чи розпорядженні
підприємства; 2) кількісно оцінити наявність

кожного виду ресурсу; 3) привести показники
кількості окремих видів ресурсів до спільної
одиниці виміру для подальшого визначення
обсягу ресурсного потенціалу в цілому.

При вирішенні кожного із зазначених зав-
дань можуть застосовуватися окремі методи-
ки, виходячи із специфіки ресурсу, інформа-
ційної бази про нього та наявного інструмен-
тарію у дослідника. Але в будь-якому випадку
має забезпечуватись кінцевий результат: отри-
мання даних про наявний ресурсний потенці-
ал, придатних для подальшого їх використан-
ня при оцінці ефективності використання цьо-
го потенціалу.

Визначення переліку ресурсів для їх подаль-
шого оцінювання доцільно супроводжувати
групуванням цих ресурсів за принципом
спільності використовуваних одиниць виміру їх
кількості. Таке групування полегшить система-
тизацію інформації про наявні ресурси. Поява
у підприємства нового виду ресурсів передусім
вимагатиме правильного віднесення цього ре-
сурсу до однієї з існуючих класифікаційних
груп. Спільність одиниць виміру для однієї гру-
пи ресурсів дозволить визначити кількість ре-
сурсу і за прийнятою методикою включити до
складу ресурсного потенціалу [6].

Модель аналізу трудового потенціалу по-
винна складатись із таких блоків показників:
Блок 1. Узагальнюючий аналіз кадрового по-
тенціалу підприємства. Блок 2. Аналіз забезпе-
ченості підприємства трудовими ресурсами.
Блок 3. Аналіз організації праці. Блок 4. Аналіз
ефективності використання кадрового потен-
ціалу. Блок 5. Аналіз виробничо-фінансових
результатів поліпшення використання кадро-
вого потенціалу підприємства.

Оцінюючи використання основних засобів
підприємства, необхідно розробити модель
оцінки, яка б складалась із таких показників: 1.
Аналіз забезпеченості підприємства основними
засобами; 2. Аналіз складу і структури основ-
них засобів; 3. Аналіз виробничо-фінансових
результатів використання основних засобів.

Загальна модель аналізу забезпеченості
підприємства матеріальними ресурсами та
ефективності їх використання повинна місти-
ти таку систему показників аналізу: матеріаль-
ного потоку; ринку матеріальних ресурсів; нор-
мативів регулювання ринку матеріальних ре-
сурсів; індикативного плану; обсягу і структу-
ри матеріальних ресурсів; матеріаломісткості
продукції; матеріальних витрат на виробницт-
во; виробничо-фінансових результатів, які до-
сягаються за рахунок раціонального викорис-
тання матеріалів.
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ВИСНОВОК
Таким чином, ресурсний потенціал підприє-

мства можна визначити як економічні можли-
вості підприємства, пов'язані із сукупністю
різноманітних ресурсів (елементів ресурсного
потенціалу), які є у наявності або можуть бути
мобілізовані з певних джерел (з урахуванням
факторів внутрішнього та зовнішнього середо-
вища) для їх використання у господарській
діяльності з метою посилення конкурентних
переваг, вдосконалення менеджменту підприє-
мства та досягнення поставлених стратегічних
та тактичних цілей. Відповідно до основних
видів ресурсів підприємства у складі ресурсно-
го потенціалу можна виділити матеріальну, не-
матеріальну, фінансову та кадрову складову,
ефективне використання яких дозволить
підтримати фінансовий стан підприємства на
високому рівні у стратегічній перспективі та
надасть можливість розширення його діяль-
ності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Іпотечні відносини є невід'ємною складо-

вою сучасних економічних відносин. Виступа-
ючи поєднуючою ланкою між ринком капіталу
та ринком нерухомості, тобто розширюючи
доступ різних суб'єктів до базових активів, іпо-
тека прямо впливає на економічні процеси на
макро і мікрорівні. Від відповідності рівня роз-
витку іпотечних відносин актуальним економі-
чним і соціальним реаліям кожної країни в
значній мірі залежать її економічний розвиток
і соціальна стабільність. Повноцінне викорис-
тання стимулюючого потенціалу іпотечних
відносин потребує передусім визначитися зі
спектром функцій іпотеки в економіці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Трактування функцій іпотеки у вітчизняній
науковій літературі пропонувалася В.Д. Бази-
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левичем та Н.П. Погорєльцевою [1], А.Т. Євту-
хом [5], І.О. Лютим, В.І. Савичем, О.М. Калі-
вошком [11] та іншими [2; 3; 6; 7; 9; 10; 12; 14;
15; 16]. На жаль, серед вчених відсутня єдність
не те що по відношенню до кількості та пере-
ліку функцій іпотеки, але і в плані широти
спектру її проявів, наслідків і рівнів, котрий
береться до уваги при виділенні функцій іпо-
теки. Таким чином, спостерігається не просто
застосування різних термінів для подібних за
сутністю функцій або різні підходи до їх роз-
межування, але і повна або часткова не-
відповідність розуміння функціональної сто-
рони іпотеки.

Вищезазначене дозволяє констатувати
потребу у широкому дослідженні різних на-
укових підходів з подальшим узагальнен-
ням та систематизацією комплексу функцій
іпотеки, що і стало метою даного дослі-
дження.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Для досягнення зазначеної мети передусім
необхідно визначитися з поняттям "функція".
В науковій літературі представлено значне
різноманіття його трактувань, проте їх можна
звести до трьох — функція трактується як при-
значення (роль), як залежність (правило) та як
результат [4, с. 1552; 13]. На перший погляд
може здатися, що наведені підходи до тракту-
вання поняття дещо суперечливі, тим більше,
що їх використання значною мірою залежить
від специфіки діяльності дослідника. Ототож-
нення функції об'єкта з результатом його впли-
ву найчастіше зустрічається в роботах за філо-
софською тематикою, трактування її як залеж-
ності характерне передовсім для математиків,
економісти ж переважно мають на увазі ту
роль, яку виконує об'єкт. Проте більш глибоке
осмислення дозволяє прийняти всі три позиції,
адже вони нерозривно пов'язуються через ре-
зультат. Призначення заздалегідь орієнтує
об'єкт на чітко визначений результат функціо-
нування, правило ж дає уявлення про характер
і силу зв'язку між об'єктом і результатом. Ка-
жучи простіше — усі три підходи відрізняють-
ся лише статусом спостерігача. Математик го-
ворячи про функцію прагне знаходитися поза
системою, для нього функція — феномен взає-
мозв'язку об'єкта і результату, що формуєть-
ся без його волі та може бути описаний числа-
ми. Економіст частіше прагне бути активним
елементом системи, тому бажає чітко уявляти
на що саме здатні об'єкти та яке корисне зас-
тосування їм можна надати. Філософ, стоячи
на загальносвітоглядних позиціях, намагаєть-
ся поєднати активний та пасивний підходи аб-
страгуючись від конкретних вимірювань і вели-
чин, проникнути в глибинну сутність поняття,
виявити його абсолютні непорушні та
невід'ємні ознаки. Для функції такою ознакою
є результат. Тому, прагнучи до якомога по-
внішого представлення функціонального ба-
гатства іпотеки та іпотечних відносин, слід вра-
ховувати підходи до його трактування неза-
лежно від того, до якого розуміння сутності
функції вони тяжіють.

Як уже зазначалося бачення функцій іпо-
теки та іпотечних відносин в науковій літера-
турі є несистемним та суперечливим. Одним із
характерних недоліків більшості проблемних
публікацій є їх фрагментарність, що не дозво-
ляє охопити більш чи менш повно усе функціо-
нальне розмаїття іпотечних відносин. Зокрема
досить часто автори прямо чи опосередковано
вказують на функції не конкретизуючи об'єкта,

котрого вони стосуються, або застосовуючи
досить нечіткий термін "іпотека". Наприклад,
пані Н.В. Харіна [16] вказує на підвищення до-
ступності житла як на функцію іпотеки, хоча
більш справедливим було б вважати даний на-
слідок функцією житлового іпотечного креди-
тування.

Іноді спостерігається підміна понять, як у
Є.О. Бублика [3], котрий називає рефінансуван-
ня та сек'юритизацію іпотечних активів як
функції іпотечного кредитування, хоча самого
лише іпотечного кредитування для виконання
даних функцій явно недостатньо, в даному ви-
падку необхідний іпотечний ринок.

Трапляються і випадки надміру, на нашу
думку, романтизованих уявлень про функціо-
нальну потужність іпотеки, як у О.І. Завидівсь-
кої [7], котра приписує іпотеці та іпотечному
кредитування роль мало не панацеї макроеко-
номічного розвитку, що здатна зупиняти спад
виробництва та забезпечувати стабільність еко-
номіки, або у Е. Назаренка [12], котрий вбачає
наявність у іпотеки, як виду застави, державот-
ворчої функції. Хоча до останньої точки зору
слід ще раз повернутися пізніше.

Тож, аби не наразитися на аналогічні про-
блеми у формуванні і представленні власної
точки зору, надалі необхідно визначитися з
конкретним об'єктом, функціональна сторона
котрого підлягає розгляду. До даного момен-
ту в статті згадувалися загальні терміни "іпо-
тека" та "іпотечні відносини" з метою уникну-
ти дочасного зв'язування власної свободи ав-
тора в подальшому викладенні матеріалу. На-
разі ж необхідно більш детально окреслити
коло сфер прояву іпотечних відносин.

Законодавством України іпотека визна-
чається як вид забезпечення виконання зобо-
в'язання нерухомим майном [8], тобто по суті
є заставою. Іпотека перебуває на перетині
відносин, з приводу володіння і користування
нерухомістю та капіталом. Убезпечуючи права
та інтереси кредиторів, вона сприяє капіталі-
зації нерухомості, вилученню частини зв'яза-
ної в нерухомому майні вартості через залучен-
ня позикового капіталу.

Тож, іпотека виконує такі основні функції:
забезпечення вимог та інтересів кредитора та
капіталізації вартості нерухомого майна. На
цьому, власне, перелік очевидних функцій іпо-
теки як виду застави і завершується. Проте уже
своїм виникненням феномен іпотеки дає по-
штовх розвитку іпотечних відносин, котрі з
плином часу та розвитком економічних відно-
син постійно ускладнюються та вдосконалю-
ються. Трансформується і їх функціональне
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навантаження дедалі більше віддаляючись від
функцій іпотеки як такої. Тож, ще однією фун-
кцією іпотеки є виконання ролі базису для по-
дальшого ускладнення іпотечних відносин.

Наступним етапом розвитку іпотечних
відносин, на нашу думку, є становлення іпотеч-
ного кредитування. Якщо до виникнення остан-
нього іпотека існувала просто як один із ва-
ріантів забезпечення вимог кредитора, то іпотеч-
не кредитування передбачає вже формування
окремого вектору, так би мовити — спеціалі-
зації, діяльності фінансово-кредитних установ.
Кажучи простіше змінюється центр тяжіння
іпотечних відносин. Якщо наріжним каменем
іпотеки є зобов'язання, то основою іпотечного
кредитування є нерухоме майно. Його специф-
іка як надійного, вартісного активу, що харак-
теризується низьким внутрішнім ризиком та
постійним зростанням ціни, обумовлює форму-
вання нового виду бізнесу з відповідною транс-
формацією функціонального навантаження.

Іпотечне кредитування як економічний фе-
номен є надзвичайно різноманітним і включає
в себе відносини з приводу:

— кредитування придбання або будівницт-
ва житла;

— кредитування придбання або будівницт-
ва комерційної нерухомості (виробничої,
складської, торгівельної);

— кредитування придбання земельних діля-
нок;

— надання забезпечених нерухомістю кре-
дитів під потреби не пов'язані з придбанням або
будівництвом нерухомості.

Таким чином, іпотечне кредитування інтег-
рує в єдину систему значну кількість ринків (ка-
піталу, житла, комерційної нерухомості, землі,
інвестиційних та споживчих товарів і послуг)
та поєднує інтереси їх суб'єктів. Власне, в цьо-
му вбачаємо інтегруючу функцію іпотечного
кредитування.

Залучення іпотечного кредиту для позичаль-
ника означає зростання його можливостей щодо
фінансування задоволення власних інвестицій-
них чи споживчих потреб. Тобто іпотечне креди-
тування безперечно виконує функцію фінансу-
вання інвестиційної діяльності та споживання, що
обумовлює відповідне зростання платоспромож-
ного попиту в економіці з усіма макроекономіч-
ними наслідками (стимулювання збуту, провоку-
вання мультиплікативного ефекту, провокуван-
ня інфляційних тенденцій). Тож, необхідно кон-
статувати попитоутворюючий потенціал іпотеч-
ного кредитування як зворотній бік функції
фінансування, що прямо виводить на функцію
стимулювання економічного зростання.

На рівні кожної зі сфер іпотечного креди-
тування дані функції конкретизуються та
трансформуються. Зокрема іпотечне кредиту-
вання придбання та будівництва комерційної
нерухомості виконує функцію стимулювання
та фінансування інвестиційної діяльності. Іпо-
тека землі, наприклад, є основним джерелом
фінансування розвитку сільського господар-
ства.

Мабуть, найширший перелік функцій про-
понується по відношенню до іпотечного креди-
тування житла. Сприяючи зростанню його до-
ступності, іпотечне кредитування дозволяє до-
сягнути таких результатів:

— вирішити соціальні проблеми — зглади-
ти соціальну напруженість через покращення
умов життя населення;

— підвищити мобільність трудових ре-
сурсів;

— забезпечити передумови для формуван-
ня середнього класу.

Описані наслідки іпотечного кредитування
важливі так би мовити на рівні позичальників,
їх постачальників та економічної системи в
цілому. Проте не слід забувати про таку кате-
горію суб'єктів іпотечних відносин, як креди-
тори. Іпотечне кредитування, будучи особли-
вим видом фінансово-кредитних відносин, обу-
мовлює розвиток ринку фінансових послуг та
формує ряд результатів для його учасників.
Саме іпотечне кредитування є основою форму-
вання довгострокової співпраці між фінансо-
вими установами та їх клієнтами, визначає дов-
гострокову вартість капіталу, дозволяє дивер-
сифікувати діяльність і ризики фінансових ус-
танов та сприяє перетворенню короткостроко-
вих ресурсів на довгострокові активи.

Наступною стадією розвитку іпотечних
відносин є формування іпотечного ринку. Три-
валі строки іпотечного кредитування об'єктив-
но обумовлюють перманентне виникнення по-
треби у рефінансуванні відповідних активів.
Зарубіжною практикою напрацьовано, комп-
лекс методів і важелів рефінансування іпотеч-
них активів фінансових установ, котрий у су-
купності прийнято іменувати іпотечним рин-
ком, тобто специфічною сферою обігу іпотеч-
них активів-зобов'язань. Дана стадія розвитку
іпотечних відносин відрізняється цільовим ха-
рактером акумулювання капіталу, а не тільки
його спрямування. Якщо для іпотечного креди-
тування використовується фонд фінансових
ресурсів, залучених у різний спосіб з різних
джерел, то фонд рефінансування іпотечних
активів створюється із чітким розумінням на-
прямків його розміщення. Таким чином, іпотеч-
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ний ринок передусім виконує функцію форму-
вання іпотечного капіталу. Переважним мето-
дом функціонування іпотечного ринку є орган-
ізація емісії та обігу іпотечних цінних паперів,
тож іпотечний ринок безперечно сприяє роз-
витку ринку цінних паперів. В свою чергу пе-
ріодичне виникнення потреби у рефінансуванні
іпотечних цінних паперів обумовлює форму-
вання багаторівневого фіктивного капіталу,
можливості реакумуляції капіталу та фінансу-
вання довгострокових активів за рахунок ко-
роткострокових джерел. Іпотечні фінансові
інструменти як специфічний варіант розміщен-
ня тимчасово вільних ресурсів, обумовлюють
залучення додаткового капіталу у фінансовий
обіг.

Систематизуємо викладені вище міркуван-
ня у вигляді таблиці 1.

ВИСНОВКИ
Застосований підхід до систематизації

функцій іпотечних відносин пов'язаний з рядом
переваг, адже дозволяє чітко встановити спів-
відношення стадій їх розвитку та спектру мож-
ливих результатів. Таким чином, виникає мож-
ливість адекватного розуміння ситуації дер-
жавними органами при її регулюванні.

Наприклад, із представленої систематизації
витікає недоцільність стимулювання розвитку
іпотечного ринку з метою забезпечення еконо-
мічного зростання в умовах низького актив-

ності іпотечного кредитування. Через те, що в
умовах слабкого розвитку іпотечного кредиту-
вання як базису становлення іпотечного ринку
це є безперспективно. Іпотечний ринок швид-
ше доповнює іпотечне кредитування та сприяє
оновленню його ресурсної бази, аніж являєть-
ся вершиною розвитку іпотечних відносин.
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Таблиця 1. Функціональне навантаження елементів іпотечних відносин

Елемент іпотечних 

відносин 
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Іпотека - забезпечення вимог та інтересів кредитора; 
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- базис розвитку іпотечного кредитування 

Іпотечне кредитування - інтеграція ринків та поєднання інтересів їх суб’єктів; 
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Житлове іпотечне 

кредитування 
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80
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2014

7. Завидівська О.І. Сутність, роль і функції
іпотеки та іпотечного кредитування в забез-
печенні розвитку національної економіки /
О.І. Завидівська // Регіональна економіка. —
2011. — №3. — С. 114—121.

8. Закон України "Про іпотеку" № 898-IV
від 05.06.2003 // Офіційний веб-портал Верхов-
ної Ради України [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/898-15/

9. Калівошко О.М. Щодо перспектив роз-
витку аграрної іпотеки / О.М. Калівошко //
Формування ринкових відносин в Україні. —
2008. — №3. — С. 60—64.

10. Кручок Н. Порівняльний аналіз моделей
іпотечного рефінансування / Н. Кручок // Бан-
ківська справа. — 2011. — №1. — С. 50—60.

11. Лютий І.О., Савич В.І., Калівошко О.М.
Іпотека: сучасні концепції, тенденції супе-
речності розвитку / І.О. Лютий, В.І. Савич,
О.М. Калівошко. — К.: Центр учбової літера-
тури, 2009. — 548 с.

12. Назаренко Е. Формування інституту
іпотеки та його роль у виникненні держави /
Е. Назаренко // Право України. — 2010. — №8.
— С. 174—179.

13. Назаренко Я.М. Поняття "функції Вер-
ховної Ради України" як загальноправової ка-
тегорії / Я.М. Назаренко // Форум права. —
2010. — №4. — С. 654—659.

14. Омельчук В.О. Сутність та функції жит-
лової іпотеки / В.О. Омельчук // Формування
ринкових відносин в Україні. — 2010. — №12.
— С. 128—134.

15. Пахомов Ю.М. Ипотека как рычаг фор-
мирования субъектов хозяйственной деятель-
ности в аграрном секторе Украины / Ю.М. Па-
хомов // Стратегія економічного розвитку
України: Наук. зб. — Вип. 2 (9). — К.: КНЕУ,
2002. — С. 43—47.

16. Харіна Н.В. Соціально-економічна фун-
кція іпотеки на сучасному етапі розвитку жит-
лового іпотечного кредитування / Н.В. Харіна
// Економічний часопис — XXI. — 2012. —
№11—12. — С. 28—31.

References:
1. Bazylevych, V.D. and Pohoriel'tseva, N.P.

(2008), Ipotechnyj rynok [Mortgage Market],
Znannia, Kyiv, Ukraine.

2. Bozhanova, V.Yu. and Razumova, H.V.
(2009), "Criteria for evaluating the availability of
mortgage loans for the population", Visnyk
DonNUET, vol. 3, pp. 202—208.

3. Bublyk, Ye.O. (2010), "Financial Instruments
mortgage market Ukraine", Abstract of Ph.D.

dissertation, Money, finance and credit, State In-
stitution "Institute for Economics and Forecasting
of the National Academy of Sciences of Ukraine",
Kyiv, Ukraine.

4. Perun (2005), Velykyj tlumachnyj slovnyk
suchasnoi ukrains'koi movy [Large Dictionary of
Modern Ukrainian], VTF Perun, Kyiv, Irpin',
Ukraine.

5. Evtuh, A.T. (2001), Ipoteka — mehanizm
jeffektivnogo ispol'zovanija resursov [Mortgage —
a mechanism for effective resource usage],
Volynskaja oblastnaja tipografija, Lutsk, Ukraine.

6. Yevtukh, O. (2003), "Mortgages and mor-
tgage market", Herald of the National Bank of
Ukraine, vol. 9, pp. 18—22.

7. Zavydivs'ka, O.I. (2011), "The essence of the
role and functions of mortgages and mortgage
loans to ensure the development of the national
economy", Rehional'na ekonomika, vol. 3, pp.
114—121.

8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The
Law of Ukraine "On Mortgage", available at: http:/
/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/898-15 (Acces-
sed 01 November 2014).

9. Kalivoshko, O.M. (2008), "As for the
prospects of agricultural mortgages", Formuvannia
rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 3, pp. 60—64.

10. Kruchok, N. (2011), "Comparative analysis
of models of mortgage refinancing", Bankivs'ka
sprava, vol. 1, pp. 50—60.

11. Liutyj, I.O. Savych, V.I. Kalivoshko, O.M.
(2009), Ipoteka: suchasni kontseptsii, tendentsii
superechnosti rozvytku [Mortgages: current
concepts, trends contradictions of development],
Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

12. Nazarenko, E. (2010), "Formation Institute
mortgage and its role in the emergence of the
state", Pravo Ukrainy, vol. 8, pp. 174—179.

13. Nazarenko, Ya.M. (2010), "Concept of
"Function of the Verkhovnaja Rada of Ukraine"
as General Legal Categories", Forum prava, vol.
4, pp. 654—659.

14. Omel'chuk, V.O. (2010), "The essence and
function of residential mortgage", Formuvannia
rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 12, pp. 128—
134.

15. Pakhomov, Yu.M. (2002), "Mortgage as a
lever formation of business entities in the agrarian
sector of Ukraine", Stratehiia ekonomichnoho
rozvytku Ukrainy, vol. 2, pp. 43—47.

16. Kharina, N.V. (2012), "Socio-economic
function of the mortgage at the current stage of
development of residential mortgage loans",
Ekonomichnyj chasopys — XXI, vol. 11—12, pp.
28—31.
Стаття надійшла до редакції 10.12.2014 р.


