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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Динамічний розвиток світової економіки,

трансформація економічних і фінансових відно�
син економічних суб'єктів в Україні, віддзерка�

УДК 631.16:658

І. М. Зеліско,
д. е. н., професор,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

АГРАРНО�ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

I. Zelisko,
Doctor of Science (Economics), Professor,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

HARMONIZATION OF FINANCIAL RELATIONS AGRO�INDUSTRIAL COMPANIES

Соціально9економічні трансформації в аграрній економіці України супроводжувалися змінами інституціональ9
них засад розвитку економічних суб'єктів. У результаті еволюційних процесів виникають та функціонують нові орга9
нізаційно9правові форми і види економічних суб'єктів, які мають значний потенціал та можливості його реалізації,
одними з яких є аграрно9промислові компанії.

 Специфіка та галузеві тренди побудови фінансових відносин в аграрній сфері є визначальними у визначені ос9
новних тенденцій розвитку аграрно9промислового виробництва в цілому та виявлені можливих векторів розв'язання
протиріч у процесі формування, розподілу та використання певних благ як окремими економічними суб'єктами, так
і на рівні галузі та національної економіки. У зв'язку із тим, що розширилася сфера, яку охоплюють фінансові відно9
сини, важливого значення в сучасних економічних реаліях набувають питання регулювання та узгодження цих відно9
син, паритетні засади їх здійснення, тобто їх гармонізація.

 Аграрно9промислові компанії можна представити як відкриту систему, до якої надходять із зовнішнього сере9
довища фінансові, матеріальні, інформаційні, трудові ресурси. Вони являються факторами зовнішнього оточення,
тобто вхідними чинниками. Результатом входження цих чинників та їх обробки можуть бути певні товари, послуги,
здійснені види робіт, готова продукція. Виникнення та розвиток аграрно9промислових компаній пов'язаний із інтег9
рацією суб'єктів господарювання, що відбувається під впливом інтеграційних процесів, які супроводжують глобалі9
заційні процеси світової економіки. Для гармонізації фінансових відносин аграрно9промислових компаній необхід9
но реалізувати комплекс заходів макро9 та мікроекономічного спрямування.

Socio9economic transformation in the agricultural economy of Ukraine accompanied by changes in the institutional
foundations of economic actors. As a result of evolutionary processes occur and operate new legal forms and types of
business entities that have great potential and possibilities of implementation, some of which are agro9industrial
companies.

 Specificity and industry trends in building financial relations in agriculture are crucial in certain major trends of
agro9industrial production as a whole and identified possible vectors resolve contradictions in the formation, distribution
and use of certain benefits as individual economic actors, and the the level of industry and national economy. Due to the
fact that the expanded field covered financial relations, important in the current economic realities to the issues of
regulation and coordination of the relationship, par incurred, ie their harmonization.

 Agricultural and industrial companies can be presented as an open system, which comes from the environment
financial, material, information, human resources. They are factors in the external environment, ie input factors. The
result of the entry of these factors and their treatment may be certain products, services, types of work performed, the
finished products. The emergence and development of agro9industrial companies associated with the integration of
business entities is influenced by the integration processes that accompany the globalization of the world economy. In
order to harmonize financial relations agro9industrial companies must implement a set of measures macro and
microeconomic areas.

Ключові слова: фінансові відносини, фінансові ресурси, управління фінансовими ресурса*
ми, фінансове забезпечення, інтеграція, аграрно*промислова компанія , аграрно*промислове ви*
робництво.

 Key words: financial relations, financial resources, financial management, financial support,
integration, agro*industrial company, agro*industrial production.

люють систему суспільного відтворення, розпо�
ділу перерозподілу та використання сукупного
суспільного продукту та національного багат�
ства. Структурна перебудова національної еко�
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номіки, реформування багатьох галузей зумов�
люють необхідність переосмислення економічної
сутності та значення фінансових відносин еконо�
мічних суб'єктів, їх ролі у фінансовій системі дер�
жави.

Аграрна сфера економіки стала локомотивом
розвитку національної економіки, тому трансфор�
маційні фінансові процеси є особливо відчутними
для аграрно�промислового виробництва і вплива�
ють на формування і розвиток фінансових відно�
син аграрно�промислових компаній. Трансформа�
ція фінансового та економічного базису господа�
рювання в Україні та формування ринкового
фінансового механізму вплинули на відродження
товарно�грошових відносин. Фінансові відносини
в суспільстві формуються під впливом грошових і
товарних відносин та набувають їх ознак і власти�
востей.

Специфіка та галузеві тренди побудови
фінансових відносин в аграрній сфері є визна�
чальними у визначені основних тенденцій розвит�
ку аграрно�промислового виробництва в цілому
та виявлені можливих векторів розв'язання про�
тиріч у процесі формування, розподілу та вико�
ристання певних благ як окремими економічни�
ми суб'єктами, так і на рівні галузі та національ�
ної економіки. У зв'язку із тим, що розширилася
сфера, яку охоплюють фінансові відносини, важ�
ливого значення в сучасних економічних реаліях
набувають питання регулювання та узгодження
цих відносин, паритетні засади їх здійснення,
тобто їх гармонізація.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням діяльності аграрно�промисло�
вих формувань та фінансовим відносинам в аг�
рарній сфері присвячені праці багатьох вчених.
Заслуговують на особливу увагу фундаментальні
дослідження П. Саблука [1] проблем реформуван�
ня аграрної сфери України на засадах розвитку
інтеграційних процесів. Наукові розвідки В. Анд�
рійчука [2] присвячені проблемним аспектам фун�
кціонування агропромислових компаній. Значний
науковий і практичний інтерес представляють
розроблені Ю. Коваленком [3] методологічні за�
сади аналізу економічної ефективності аграрних
підприємств України. Розвиток інтегрованих
структур у сільському господарстві презентовано
у дослідженнях А.Є. Данкевича [4]. Сучасні трен�
ди фінансового забезпечення діяльності аграрних
формувань представлені в наукових дослідженнях
О. Гудзь [5]. Наукові розробки Ю. Нестерчук [6]
присвячені еволюції та розвитку інтеграційних
процесів в аграрно�промисловому виробництві.
М. Маліком, О. Шпикуляком та О. Лузаном [7]
приділено увагу інституційному базису розвит�
ку інтеграційних процесів в аграрній сфері. Про�
те багато аспектів цієї проблематики залиша�
ються предметом дискусій, тому подальших дос�

ліджень потребує питання гармонізації фінан�
сових відносин розвитку аграрно�промислових
компаній.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування пріори�

тетних напрямів гармонізації фінансових відносин
аграрно�промислових компаній з урахуванням
специфічних особливостей розвитку аграрної сфе�
ри України.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сучасним світовим трендом є перспективність
розвитку аграрно�промислового виробництва, що
для України є особливо актуальним. Це пояс�
нюється багатьма об'єктивними та суб'єктивними
чинниками: зменшення площ родючих грунтів та
водних ресурсів, зростання чисельності населен�
ня в світі, підвищення рівня життя та вимог до
якості продуктів харчування, а також наявність
значної кількості людей, які не забезпечені про�
довольством як кількісно, так і якісно, зростання
цін на продовольство.

Динамічному розвитку аграрно�промислового
виробництва в Україні сприяють: зручне економі�
ко�географічне положення та сприятливі для ве�
дення сільського господарства природні умови;
значні обсяги орних земель; родючість грунтів;
власна сировинна база переробної промисловості;
відносна конкуренція в галузі; наближеність до
потенційних ринків збуту та конкурентних євро�
пейських ринків; кваліфікована та дешева робоча
сила тощо.

Аграрно�промислові компанії можна предста�
вити як відкриту систему, до якої надходять із зов�
нішнього середовища фінансові, матеріальні,
інформаційні, трудові ресурси. Вони являються
факторами зовнішнього оточення, тобто вхідни�
ми чинниками. Результатом входження цих чин�
ників та їх обробки можуть бути певні товари, по�
слуги, здійснені види робіт, готова продукція. Ви�
никнення та розвиток аграрно�промислових ком�
паній пов'язаний із інтеграцією суб'єктів господа�
рювання, що відбувається під впливом інтеграцій�
них процесів, які супроводжують глобалізаційні
процеси світової економіки.

Різнобарвність існуючих трактувань аграрно�
промислової інтеграції пов'язана з впливом транс�
формаційних перетворень в суспільстві у відпові�
дності до яких послідовно змінюється розуміння
її сутності. Виходячи із сучасних аспектів госпо�
дарювання, цю дефініцію найбільш вдало розгля�
дає Ю. Нестерчук: "аграрно�промислова інтегра�
ція — це цілеспрямований процес створення нової
цілісності (аграрно�промислової системи) на ос�
нові зближення інтересів, зміцнення виробничо�
господарських зв'язків й відносин прямих та
опосередкованих учасників аграрно�промислово�
го відтворювального процесу" [6].
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Вибір аграрно�промислових компаній в якості
об'єкта дослідження процесу реалізації аграрно�
промислової інтеграції зумовлений такими факто�
рами: господарюючі суб'єкти знаходяться в фокусі
усіх аспектів інтеграційних зв'язків економічної
системи, адже реалізують у собі соціально�еконо�
мічний, організаційно�економічний та техніко�
технологічний зміст; відтворювальною базою соц�
іально�економічного та науково�технічного про�
гресу держави та регіонів, основою інтеграції
різних сфер, міжнародного промислового співро�
бітництва є безпосередня інтеграція виробничих
господарюючих суб'єктів; прискорення
трансформаційних перетворень у галузях націо�
нальної економіки на інноваційних засадах
уможливлюється завдяки інтеграційним процесам
суб'єктів господарювання; створення міжнарод�
них формувань у межах міждержавної інтеграції
базуються на посиленні взаємозалежності та спів�
робітництва між господарюючими суб'єктами  [4].

 У процесі інтеграції об'єднуються економічні
суб'єкти, які приймають участь в аграрно�промис�
ловому виробництві, результатом чого є виникнен�
ня аграрно�промислових компаній. Не викликає
сумніву той факт, що використання терміну аграр�
но�промислові компанії можливе лише стосовно
реалізації процесу вертикальної інтеграції на гос�
подарському рівні. Таким чином, аграрно�промис�
лові компанії являють собою інтеграційні систе�
ми, що представлені різноманітними організацій�
но�правовими формами, які об'єднують фінансові
ресурси та підприємницький хист його учасників
[3], визначальним в досягненні економічної мети
функціонування яких є аграрне виробництво.

Важливо відзначити, що таке об'єднання має
призводити до підвищення господарської та інве�
стиційної активності учасників об'єднань. Водно�
час має спостерігатися і економія витрат, тобто
ефект інтеграції проявляється в її синергії.

Згідно з дослідженнями вітчизняних і зарубі�
жних авторів, агропромислова інтеграція дозво�
ляє підвищити оперативність і маневреність у ви�
користанні фінансових, виробничо�технічних,
управлінських ресурсів, кадрових, спростити
процес узгодження напрямів взаємодії аграрних
виробників, переробників і торговельних під�
приємств, посилити конкурентоспроможність
виробництва, поєднати інтереси їх учасників,
відпрацювати їх економічні взаємовідносини з
метою отримання відповідних вигід, забезпечити
належну відповідальність за результати спільної
діяльності, створити умови для розширеного
відтворення виробництва, підвищити матеріаль�
ний добробут працівників, вирішити соціально�
економічні питання.

Під фінансовими відносинами аграрно�про�
мислових компаній можливо розглядати еко�
номічні відносини, що виникають у процесі фор�
мування, розподілу, перерозподілу та викорис�
тання фінансових ресурсів, що супроводжують�

ся рухом фінансових потоків задля досягнення
економічної мети функціонування. У свою чергу
управління фінансовими ресурсами аграрно�про�
мислових компаній являє собою застосування
системи певних форм, методів, важелів та інстру�
ментів з метою підвищення позитивної результа�
тивності використання фінансових ресурсів та
досягнення максимального фінансового резуль�
тату діяльності. Головною метою управління
фінансовими ресурсами аграрно�промислових
компаній є досягнення фінансової стійкості за
рахунок ефективного використання фінансових
ресурсів.

Галузеві особливості зумовлюють відмінності
у фінансових ресурсах аграрно�промислових
компаній — в їх витоках формування, напрямах
використання, обсягах та стабільності надход�
жень.

Фінансове забезпечення діяльності аграрно�
промислових компаній знаходиться у нерозрив�
ному зв'язку із фінансовими аспектами діяльності
їх підприємств�учасників або структурних
підрозділів. Специфіка діяльності цих складових
є визначальною у формуванні їх витоків,
здійсненні нагромаджень, напрямах використан�
ня, обсягах трансформації. Такі підходи є доц�
ільними в організації процесів бюджетування і
прогнозування виробничих процесів, діагности�
ки стану використання фінансових ресурсів, для
визначення результатів здійснення господарської
діяльності аграрно�промислових компаній.

Для визначення ефективності фінансового за�
безпечення здійснення виробничої діяльності, не�
обхідно знайти індикатори цього механізму, тоб�
то визначити їх характеристики з якісної сторо�
ни. Ці індикатори діють у певних межах, в яких
відбувається діяльність аграрно�промислових
компаній та свідчать про еквівалент доцільності
здійснених процесів кредитного та ресурсного за�
безпечення, фіскальних аспектів.

Враховуючи інтереси аграрно�промислових
компаній необхідно визначитися із доцільністю
використання фінансових і виробничих, трудових
і природних, кредитних ресурсів, а також не забу�
вати про суспільні потреби держави в розрізі га�
лузей та сфер національної економіки для все�
бічного їх розвитку.

Зауважимо, що на параметри сегментів певної
складової фінансових ресурсів відчутно впливає
тривалість виробничого циклу, спеціалізація ком�
панії тощо. Гармонійність композиції фінансових
ресурсів впливає на термін колообігу, збалансо�
ваність функціонування аграрно�промислових
компаній та своєчасності здійснених ними пла�
тежів. Важливо демаскувати, які процеси зміню�
ють якісні та кількісні параметри фінансових ре�
сурсів аграрно�промислових компаній. Для цього
доцільно визначити кореляційні регресії пара�
метрів фінансових ресурсів та виробництва вало�
вої продукції, надходження виручки від реалізації,
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обсягів кредиторських зобов'язань, та залучених
кредитів.

Переконуємось, що композиція фінансових
ресурсів залежить від глибини інтеграції аграрно�
промислових компаній (табл. 1).

Так, левова частка дебіторської заборгова�
ності спостерігається у аграрно�промислових ком�
паній. Неінтегровані аграрні компанії демонстру�
ють мінімальні обсяги готової продукції та мають
левову частку грошових ресурсів у композиції
фінансових ресурсів. У неінтегрованих аграрних
компаній сегмент дебіторської заборгованості
майже у 1,5 рази вища, а частка грошових ресурсів
майже у 1,5 рази нижча зрівняно з аграрно�про�
мисловими компаніями.

Але важливість композиції не доцільно пере�
більшувати. Трансформаційні зміни окремих скла�
дових у бік їх збільшення не завжди призводять
до нарощення обсягів прибутку аграрно�промис�
лових компаній. Так, через зростання цін на про�
довольство, може спостерігатися нарощення па�
раметрів виручки, яке не призведе до примножен�
ня обсягів прибутку.

 Параметри індексів ліквідності аграрно�про�
мислових компаній за глибиною інтеграції теж де�
монструють суттєві коливання (табл. 2). В аграр�
но�промислових компаніях більшість індексів
ліквідності вищі ніж в аграрних компаніях. Це
свідчить про вищій рівень забезпеченості фінан�
совими ресурсами, адаптованість до мінливих рин�
кових умов господарювання та здатність здійснен�
ня безперебійного процесу аграрно�промислово�
го відтворення.

Проте функціонування аграрно�промислових
компаній супроводжують фінансові виклики та
загрози.

Для гармонізації фінансових відносин аграрно�
промислових компаній необхідно реалізувати ком�
плекс заходів макро� та мікроекономічного спря�
мування.

Комплекс макроекономічних заходів та ін�
струментів включає:

— покращення державної політики з питань
регулювання аграрного ринку та створення єди�
них правил гри для всіх економічних суб'єктів;

— формування привабливого інвестиційного
клімату для іноземних інвесторів та інвестиційної
привабливості аграрної сфери;

— полегшення доступу до банківських кредитів
та ресурсів міжнародних фінансових організацій;

— підвищення ефективності системи страху�
вання ризиків в аграрно�промисловому вироб�
ництві;

— стабільність та передбачуваність податко�
вої політики, забезпечення реалізації стимулюю�
чої функції системи оподаткування аграрно�про�
мислових компаній;

— створення доступної системи інфра�
структури аграрних ринків та ефективної системи
маркетингу, логістики;

— розробка і впровадження державних про�
грам та створення інституцій щодо підтримки та
розвитку експорту аграрно�промислової про�
дукції;

— реалізація земельної реформи.
 Аграрно�промисловим компаніям необхідно

сконцентруватись на: оптимізації виробництва і
площ земельних ресурсів; прискоренні модерні�
зації виробництва і поліпшені якості та сертифі�
кації продукції у відповідності до вимог і стан�
дартів ЄС; ефективному використанні активів; уп�
равлінні фінансовими потоками та забезпечені їх
збалансованості, оптимізації руху і достатності
обсягів фінансових ресурсів; інвестуванні в об'єкти
інфраструктури та біоенергетику; соціальній
відповідальності бізнесу та розвитку сільських те�
риторій.

ВИСНОВКИ
 У розв'язанні економічних проблем аграрної

галузі важливого значення мають об'єднавчі про�
цеси, які характеризуються утворенням та функ�
ціонуванням нових компаній, що поєднують аграр�
не виробництво та промислову переробку, які є
більш адаптованими до сучасного ринкового се�
редовища. Соціально�економічні трансформації в
аграрній економіці України супроводжувалися
змінами інституціональних засад розвитку еконо�
мічних суб'єктів. У результаті еволюційних про�
цесів виникають та функціонують нові організа�

Складові фінансових ресурсів Рік
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Аграрно-промислові компанії
Готова продукція 21 21 23 13 13 15 
Дебіторська заборгованість 74 74 70 82 80 77 
Поточні фінансові інвестиції 1 1 1 1 1 1 
Грошові кошти 4 4 6 4 6 7 
Фінансові ресурси – всього 100 100 100 100 100 100 

Аграрні компанії
Готова продукція 5 7 8 8 13 12 
Дебіторська заборгованість 91 85 77 76 58 60 
Поточні фінансові інвестиції 0 0 0 0 0 0 
Грошові кошти 4 8 15 16 29 28 
Фінансові ресурси – всього  100 100 100 100 100 100 

Таблиця 1. Композиція фінансових ресурсів за глибиною інтеграції
аграрно7промислових компаній, %
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ційно�правові форми і види економічних суб'єктів,
які мають значний потенціал та можливості його
реалізації, одними з яких є аграрно�промислові
компанії.

 Аграрно�промислові компанії мають значний
потенціал для подальшого розвитку, однак неви�
рішена низка системних фінансових і економічних
питань гальмують їх розвиток. Реалізація систе�
ми заходів на макроекономічному рівні, створен�
ня дієвих механізмів державного регулювання
інтеграційних процесів в аграрній сфері забезпе�
чать високу ефективність аграрно�промислового
виробництва зі збільшенням прибутку аграрно�
промислових компаній, підвищенням гарантії і
надійності продовольчої безпеки регіонів і всієї
країни, стійкість і конкурентоспроможність аграр�
ної сфери.

 Удосконалення управління фінансовими пото�
ками аграрно�промислових компаній забезпечать
збалансованість фінансових потоків, оптимізацію
руху і достатність обсягів фінансових ресурсів,
максимізацію ефективності їх використання зі збе�
реженням сприятливого рівня платоспромож�
ності.
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Показники 
платоспроможності 2008 р. 2009 р. 2010р. 2011р. 2012 р. 2013р. 2014р 2015р 

Аграрно-промислові компанії 
Індекс миттєвої ліквідності 0,012 0,015 0,021 0,033 0,030 0,023 0,018 0,019
Індекс поміркованої 
ліквідності 

0,33 0,38 0,41 0,50 0,55 0,48 0,28 0,35

Індекс поступової 
ліквідності  

0,43 0,52 0,53 0,64 0,73 0,70 0,65 0,71 

Індекс покриття 1,16 1,19 1,23 1,25 1,33 1,25 1,18 1,22
Аграрні компанії 

Індекс миттєвої ліквідності 0,04 0,06 0,10 0,12 0,13 0,11 0,05 0,07
Індекс поміркованої 
ліквідності 

0,86 0,69 0,61 0,73 0,39 0,35 0,33 0,38

Індекс поступової 
ліквідності  

0,90 0,74 0,66 0,80 0,45 0,42 0,40 0,44

Індекс покриття 1,26 1,09 1,05 1,24 0,92 0,89 0,91 0,93

Таблиця 2. Параметри платоспроможності аграрно7промислових компаній
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Для переходу на новий рівень розвитку
економічної системи необхідна імплементація

УДК 332.2
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ

ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ

ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ

Z. Herasymchuk,
Doctor of economics, Professor,
Vice�rector for scientific and educational work, Lutsk National Technical University, Lutsk
A. Krysak,
PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

SYSTEMATIZATION OF SUSTAINABILITY BASED INSTRUMENTS OF LAND RELATIONS
REGULATION

У статті здійснено систематизацію та групування екологічних інструментів за екологічною, економічною та со9
ціально9інституційною складовими земельних відносин, що відображають забезпечення регуляторної політики щодо
використання, володіння та розпорядження, охорони та відтворення земельних ресурсів. Спектр цих інструментів
сформовано не лише до екологічного, а й у відповідності до еколого9соціального, еколого9психологічного, еколого9
організаційного, еколого9технологічного, еколого9нормативного, еколого9правового та еколого9економічного на9
прямів, які генерують заходи з поліпшення природокористування та зменшення негативного впливу на навколишнє
середовище. Як важливий інструмент покращення регулювання земельних відносин запропоновано впровадження
та реалізація апробованих європейських орієнтирів. Результат вибору перспективного екологічного інструмента9
рію регулювання залежить від гостроти екологічного стану, масштабів антропогенного та техногенного наванта9
ження, рівня розвитку території, завдань соціально9економічного розвитку та екологічної політики.

This article provides the systematization and grouping of ecological instruments according to ecological, economic,
and social institutional components of land relations, which reflect the regulatory policy of land resources usage,
possession, and disposal, preservation, and recreation. The whole specter of these instruments is formed not only for
ecological, but for ecological social, ecological psychological, ecological organizational, ecological technological,
ecological normative, ecological legal, and ecological economic directions as well, which generate methods of land usage
improvements and reduction of negative environmental influence. It is suggested to implement and actualize tested
european marks as an important instrument of the land relations regulation improvement.The result of the choice of the
prospective ecological regulative toolkit depends on the ecological condition acuteness, anthropogenic and industrial
load scale, level of the development of a given territory, social and economic development, and ecological policy tasks.

Ключові слова: екологічні інструменти, якість довкілля, земельні відносини, сталий роз*
виток, міжнародні стандарти.

Key words: ecological instruments, environmental quality, land relations, sustainable deve*
lopment, international standards.

екологічного інструментарію у сферу приро�
докористування, адже покращення рівня
якості довкілля є вимогою сучасності. Про�
блематика стрімкого розвитку екологічних
проблем, що спостерігається сьогодні, потре�
бує негайного вирішення. Зважаючи на недо�
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сконалість екологічного і земельного норма�
тивно�правового регулювання та неста�
більність політичної ситуації у державі особ�
ливо актуальною стає проблема раціонально�
го використання, збереження, охорони та
відтворення земель різного цільового призна�
чення в Україні. Але попри те, що окремі ме�
тоди та інструменти механізмів управління
земельними відносинами впроваджені у прак�
тику господарювання у багатьох галузях на�
ціональної економіки, на різних управлінсь�
ких рівнях, на сьогодні відсутнє системне ро�
зуміння структури механізмів регулювання і
розвитку земельних відносин. Від наявності,
якості і застосування набору інструментів в
екологічні проекти залежать стан соціально�
економічного розвитку країни, рівень життя
населення, можливість збереження та розвит�
ку природного середовища та біосфери в ціло�
му. Отже, особливої актуальності набувають
дослідження у напрямі формування та реалі�
зації механізмів регулювання земельних
відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика розвитку земельних відно�
син є предметом досліджень широкого кола
вітчизняних науковців таких, як Д.І. Бабміндра
[1], І.К. Бистряков [2], Д.С. Добряк [3], Ш.І. Іба�
тулін [4], А.Г. Мартин [3], В.В. Пилипів [5], А.М. Тре�
тяк [6], М.А. Хвесик [7] та ін. При достатньо
широкому спектрі досліджень, зокрема, з пи�
тань власності на землю та управління земель�
ними відносинами у процесі становлення рин�
кової економіки в Україні, потребують особли�
вої уваги дослідження механізмів управління
земельними відносинами та їх розвитку, а особ�
ливо систематизація екологічних інструментів,
що є важливою передумовою впровадження
збалансованого регулювання на засадах ста�
лості.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою дослідження є встановлення пріо�
ритетних напрямів розвитку земельних відно�
син на основі вивчення теоретичних та прак�
тичних аспектів їх регулювання; уточнення,
систематизація і групування основних інстру�
ментів екологічного регулювання; надання
пропозицій стосовно стимулювання збалансо�
ваного використання та охорони і відтворен�
ня земель в Україні у відповідному інститу�
ційному середовищі на засадах сталого роз�
витку.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Для забезпечення регуляторної політики

щодо використання, володіння та розпоряд�
ження, охорони та відтворення земельних
ресурсів, покращення ефективності системи
земельних відносин в умовах сталості акту�
альним питанням буде застосування спект�
ру існуючих та впровадження нових еколог�
ічних інструментів. Ці інструменти повинні
в першу чергу відображати дотримання
принципу екологічної обережності для пе�
редбачення в господарській діяльності зас�
тережень можливих несприятливих еколог�
ічних наслідків (принцип включений в чис�
ленні міжнародні документи такі, як Бре�
генська європейська декларація (1990 р.),
Декларація Ріо (принцип 15), Рамкова кон�
венція зі зміни клімату (1992 р.) та багато
документів Організації економічного спів�
робітництва і розвитку); а також принципів
ощадливості; ресурсозбереження; відтво�
рення; екосистемності; оптимальності. Зав�
дяки екологічним інструментам регулюван�
ня земельних відносин приймаються еконо�
мічно ефективні заходи, які повинні викори�
стовуватись для того, щоб запобігти еко�
логічній деградації земельних ресурсів в
інтересах теперішніх і майбутніх поколінь.

Основні недоліки вітчизняного механізму
екологічного регулювання земельних відно�
син полягають у тому, що він, по�перше, не в
змозі зацікавити землекористувачів у прове�
денні природоохоронних заходів за рахунок
власних коштів; по�друге, не кореспондуєть�
ся з економічними та соціально�інституцій�
ними показниками і важелями господарської
діяльності; по�третє, недостатньо оператив�
но й ефективно реагує на динаміку економі�
чних, соціальних і екологічних процесів у дер�
жаві.

Екологічне регулювання, у відповідності до
нормативних актів, — це система активних за�
конодавчих, адміністративних, економічних за�
ходів і важелів впливу, які використовують дер�
жавні органи різного рівня для примушування
забруднювачів навколишнього природного се�
редовища обмежити викиди шкідливих речовин
у природне середовище, а також для матеріаль�
ного стимулювання сумлінних природокорис�
тувачів.

Виходячи з базових міжнародних приро�
доохоронних конвенцій та пріоритетів еколо�
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гізації використання, володіння та розпоряд�
ження, охорони та відтворення земельних ре�
сурсів формування спектра екологічних

інструментів регулювання земельних відно�
син має включати сукупність важелів та
підойм соціальної, психологічної, організа�

Рис. 1. Систематизація екологічних інструментів регулювання земельних відносин
на засадах сталості

Складено авторами.

Інструменти регулювання земельних відносин 

Еколого-правові: 
закони; 

постанови; 
кодекси; 
укази; 

розпорядження; 
рішення; 
протоколи; 
інструкції; 

нормативно-правові акти 

Еколого-психологічні: 
екологічна етика; 

екологічна культура; 
екологічне виховання; 
екологічна свідомість 

Еколого-соціальні: 
екологічна освіта; 
екологічна агітація; 

екологічні симпозіуми; 
круглі столи; переконання 

Охоронно-відтворювальні: 
інтерактивна інвентаризація 
екологонебезпечних об'єктів 

(звалищ, промислових територій, 
АЗС тощо); 

рекультивація земель; 
проведення сівозмін; 
залуження земель; 
заліснення земель; 
агролісомеліорація; 
консервація земель; 
консолідація земель; 

створення природоохоронних зон; 
попередження збитків; 
відшкодування втрат

Еколого-економічні: 
податки; платежі; штрафи; 

субсидії; дотації; 
пільгові позики; 

квоти; гранти; акцизи; 
грошова оцінка земель; 
прискорена амортизація; 

стимулювання землесуб’єктів 

Еколого-нормативні: 
екологічні нормативи; 

екологічна стандартизація; 
екологічна сертифікація; 
екологічна експертиза; 
екологічні директиви 

Еколого-технологічні: 
екологічні інновації; 

екологічний моніторинг; 
екологічні дослідження; 
інженерна екологія; 

землевпорядні 

Еколого-організаційні: 
екологічний менеджмент; 

екологічний аудит; 
екологічне ліцензування; 
екологічне прогнозування; 
екологічне страхування 

Використання 
земельних ресурсів 

Володіння та 
розпорядження земельними 

ресурсами 

Сталий розвиток 
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ційної, технологічної, нормативної, правової
та економічної спрямованості (рис. 1), які ге�
нерують заходи з поліпшення природокори�
стування та зменшення негативного впливу
на навколишнє середовище. Отримання си�
нергетичного ефекту в напрямі відтворення
земельно�ресурсного потенціалу стане мож�
ливим за умови поєднання різноманітних ре�
гуляторних інструментів екологічного спря�
мування, щоб важелі стимулювання доповню�
валися інструментами примусу. Виснажливий
тип землекористування, який сформувався в
період адміністративно�командної економі�
ки і поглибився в перехідний період, призвів
до перегинів у структурі земельного фонду.
В багатьох регіонах була втрачена традицій�
на сільськогосподарська спеціалізація, що
привела до надмірного виснаження найбільш
родючих земель та посилення природоруйні�
вних процесів.

З огляду на сказане, першочергового зна�
чення набуває використання інструментів
стимулювання для здійснення інтерактивної
інвентаризації екологонебезпечних об'єктів,
рекультивації земель, проведення сівозмін,
розширення ареалу проведення агролісоме�
ліоративних заходів, консервації та консо�
лідації земель, культуртехнічних робіт, по�
передження збитків та відшкодування втрат
внаслідок виснаження грунтів, створення
природоохоронних зон та екомереж. Пара�
лельно мають інституціоналізовуватися до�
даткові податкові інструменти у формі пла�
тежів за трансакції із земельними ресурса�
ми, штрафів за втрати сільськогосподарсь�
кого та лісогосподарського виробництва,
субсидій за впровадження сучасних грунто�
захисних систем землеробства, дотацій на
розширення потужностей органічного зем�
леробства, пільгових позик для відновлення
традиційної для конкретного типу грунтів
сільськогосподарської спеціалізації, грантів
на здійснення комплексу гідромеліоратив�
них, агротехнічних та агроекологічних поліп�
шень.

Одним з основних недоліків існуючої си�
стеми регулювання земельних відносин є
надмірна уніфікація земельного законодав�
ства, що не дає можливості прискорити про�
цеси впровадження сучасних форм раціо�
нального та збалансованого використання
різних категорій земельних ресурсів. Також
не сформовано критичного рівня підзакон�
них актів, які фактично формують методо�
логічний інструментарій оцінки, оподатку�
вання та перерозподілу земельних активів.

У латентному стані перебуває система фор�
мування екологічного світогляду землеко�
ристувачів у зв'язку з відсутністю повноці�
нного інституту сільськогосподарського до�
радництва, який покликаний форсувати про�
цеси екологічного виховання та просвітниц�
тва з метою формування нового типу земле�
користування на принципах сталості. Це має
стати базовою інституціональною передумо�
вою зміцнення екологічної етики, культури
та свідомості, що сприятиме формуванню
неформальних інститутів невиснажливого та
збалансованого використання земельно�ре�
сурсного потенціалу.

Принципового значення особливо на кор�
поративному рівні набуває впровадження
інструментів екологічного менеджменту, що
дасть можливість закласти у виробничо�госпо�
дарську діяльність екологічні імперативи як
щодо використання, так і відтворення земель�
них ресурсів. Це має кореспондуватися і фор�
муванням інституціонального підгрунтя впро�
вадження інституту екологічного аудиту, що
забезпечуватиме відповідність між реальним
дотриманням нормативів та норм природоохо�
ронного законодавства та правовими положен�
нями.

Необхідно удосконалити нормативно�пра�
вову базу екологічного ліцензування, щоб уне�
можливити прецеденти екологодеструктивної
та природоруйнівної діяльності ще на початко�
вих етапах. Дієвим стимулом для накопичення
інвестицій в природоохоронні проекти стане
повноцінний запуск інструментів екологічного
страхування як у сфері сільськогосподарсько�
го землекористування, так і у сфері викорис�
тання земель як територіального базису роз�
витку продуктивних сил.

Ряд пріоритетів раціонального землекори�
стування не були реалізовані та не мали необ�
хідного супроводження через фізичну спря�
мованість виробничо�технічної бази обробіт�
ку грунтів, що вимагає формування системи
продукування екологічних інновацій, в тому
числі й через використання сучасної техніки
та технологій. В останні роки була фактично
зруйнована система екологічного моніторин�
гу, що не дає можливості оперативно реагу�
вати на прояви виснажливого та екологодес�
труктивного землекористування і впроваджу�
вати методи раціонального землекористуван�
ня.

Об'єднання еколого�економічних, еколого�
правових, еколого�нормативних, еколого�
організаційних і еколого�технологічних інстру�
ментів у один блок регулюють здебільшого
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підвищення ефективності еколого�безпечного
використання земельних ресурсів. Їх застосу�
вання спрямоване на збільшення надходжень
до державного бюджету при одночасному по�
ліпшенні якості довкілля.

Комплекс охоронно�відтворювальних ін�
струментів має на меті дотримання екологічної
безпеки земельних ресурсів при забезпеченні
їх охорони та відтворення.

Заходи щодо забезпечення володіння та
розпорядження земельними ресурсами форму�
ватимуться за рахунок використання еколого�
соціальних та еколого�психологічних інстру�
ментів.

На практиці одночасно задіяти усі інстру�
менти регулювання досить складно, бо деякі
забезпечують виконання протилежних функ�
цій, а в інших випадках зустрічається дублю�
вання функцій. Ще одним негативним чинни�
ком є низька екологічна свідомість землеко�
ристувачів, які надають перевагу економіч�
ним інструментам регулювання. Вибір перс�
пективного екологічного інструментарію ре�
гулювання залежить від гостроти екологічно�
го стану, масштабів антропогенного та тех�
ногенного навантаження, рівня розвитку те�
риторії, завдань соціально�економічного
розвитку та екологічної політики. Тому набір
екологічних інструментів і засобів визна�
чається з врахуванням цільових орієнтирів
екологічної політики та поточного стану еко�
номіки країни.

При цьому необхідно враховувати таксоно�
мічний рівень регулювання: національний, ре�
гіональний та локальний. Також важливе зна�
чення має приналежність земельного та земель�
но�господарського активу, тобто державна,
корпоративна, комунальна, приватна прина�
лежність.

Особливістю є те, що, як правило, спрямо�
ваність інструментів регулювання, які викори�
стовуються на загальнонаціональному рівні,
не завжди кореспондується з інтересами те�
риторіальних громад, корпоративних струк�
тур та сектору домашніх господарств. Узако�
нені в базових нормативно�правових докумен�
тах інструменти екологічного регулювання
так і не отримали імплементації для їх вико�
ристання на регіональному та локальному
рівнях. В умовах децентралізації влади та ре�
форми місцевого самоврядування посилюєть�
ся роль регіонального рівня, оскільки від цьо�
го значною мірою залежать надходження зе�
мельного податку та плати за земельні
трансакції до місцевих бюджетів і відповідно
перспективи нарощення інвестиційного потен�

ціалу реалізації проектів соціально�економі�
чного розвитку, зокрема модернізації інфра�
структурних об'єктів.

Поглиблення реформи місцевого самовря�
дування, яка має супроводжуватися переда�
чею територіальним громадам земельних ре�
сурсів на прилеглих до населених пунктів те�
риторіях з метою розширення територіально�
го базису соціально�економічного розвитку та
бази стягнення податків і зборів, які спрямо�
вуються до місцевих бюджетів. Також потре�
бує удосконалення інституціональне середо�
вище перерозподілу земельних ресурсів через
механізм іпотечно�заставних операцій, що
дасть можливість забезпечити емісію об�
лігацій місцевої позики екологічного спряму�
вання під заставу земель комунальної влас�
ності. Таким чином, збільшаться можливості
формування фінансових фондів відтворення
земельно�ресурсного потенціалу та охорони
найбільш цінних земель.

Надзвичайно складним є питання екологі�
зації земельних відносин на корпоративному
рівні, оскільки отримання максимального при�
бутку, що є основною метою функціонування
суб'єктів аграрного підприємництва, не завж�
ди корелює з пріоритетами екологічно безпеч�
ного та раціонального землекористування. Тим
більше посилення сировинної спрямованості
сільськогосподарського виробництва, проявом
чого є збільшення посівних площ сільськогос�
подарських культур енергетичної спрямова�
ності та експортноорієнтованих культур, при�
зводить до втрати гумусу. А таких умов у стра�
тегію діяльності корпоративних структур ма�
ють умонтовуватися відповідні стимули, які
спонукатимуть до використання методів та
форм грунтозахисного землеробства, що упе�
редить процеси виснаження земельно�ресурс�
ного потенціалу.

Необхідність вдосконалення інструмен�
тарію регулювання земельних відносин зу�
мовлена також тим, щоб вмонтувати в стра�
тегію господарської діяльності землевлас�
ників та землекористувачів екологічний
імператив на основі використання директив
Євросоюзу.

Більше того, укладання економічної части�
ни Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
вимагає швидкої імплементації природних та
природоохоронних директив, у тому числі і в
частині використання земельно�ресурсного
потенціалу. З огляду на сказане, до спектра
інструментів екологічного регулювання зе�
мельних відносин мають увійти важелі, які
сприятимуть конвергенції вітчизняного регу�
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ляторного механізму землекористування та
аналогічних механізмів високорозвинених
країн.

Однією з найважливіших складових час�
тин природоохоронного законодавства вис�
тупає система екологічних стандартів. Саме
на ці стандарти у відповідності до директив
Євросоюзу повинні орієнтуватися підприєм�
ства�забруднювачі у своїй природоохоронній
діяльності. Недотримання стандартів повин�
не призводити до юридичної відповідаль�
ності.

У світовій практиці екологічну сертифіка�
цію почали запроваджувати з 1992 р. на основі
Директиви 92/880/ЕС "Про екологічні знаки",
британського стандарту BS 7750 "Система еко�
логічного управління", міжнародних стан�
дартів ISO/TC207 "Управління навколишнім
середовищем" тощо. Поступ України до єдино�
го ринку стає додатковим чинником у форму�
ванні тенденцій щодо вимог стосовно якості,
конкурентоспроможності та безпеки пропоно�
ваних продукції, послуг та діяльності об'єктів
регулювання державної системи екологічного
управління (ДСЕУ).

В умовах послідовної екологізації всіх ла�
нок економіки України та формування рин�
ку екотехнологій та екопослуг відбувається
вплив європейських орієнтирів на процес
формування екологічної сертифікації. Сучас�
ний напрям створення і розвитку системи
екологічної сертифікації України визначений
у ст. 48 "Співпраця в галузі оцінювання стан�
дартів та оцінювання відповідності" Угоди
про партнерство та співпрацю між Євро�
пейським союзом і Україною. У цій Угоді сто�
рони, зокрема, намагаються сприяти засто�
суванню технічних правил Співтовариства та
європейських стандартів і процедур оціню�
вання відповідності. На порядку денному
стоїть питання про створення системи еколо�
гічної сертифікації України. Завдання цієї
системи, її функції та організаційні засади
розглядаються крізь призму Концепції ста�
лого розвитку України, вищенаведеної Уго�
ди та з позицій забезпечення екологічної без�
пеки.

Директивою ЄС 1836/93 у 1993 році були
затверджені Правила екологічного керуван�
ня й аудиту. Поряд із Правилами екологіч�
ного керування й аудиту, затвердженими ди�
рективою ЄС 1836/93, у Великобританії роз�
роблений і впроваджений Стандарт для сис�
теми екологічного керування BS 7750.
Міжнародна організація по стандартизації
закінчила розробку міжнародних норм еко�

логічного керування підприємством ISO
14000.

Імплементація директиви Ради 92/43/ЄЕС
від 21 травня 1992 р. про збереження природ�
ного середовища існування, дикої флори та
фауни, із змінами і доповненнями, внесеними
Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регла�
ментом (ЄС) 2003/1882 передбачає здійснення
організаційно�правових заходів, спрямованих
на впровадження стандартів ЄС щодо збере�
ження природного середовища існування (осе�
лищ) і видів природної флори та фауни, які ма�
ють важливе значення для суспільства на тери�
торії держав�членів Європейського Союзу, що
регулюватиме питання створення та функціо�
нування екологічної мережі.

У рамках реалізації директиви 2000/60/ЄС
Європейського Парламенту і Ради "Про вста�
новлення рамок діяльності Співтовариства в
галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року
важливим інструментом є: встановлення (від�
новлення) прибережних смуг, водоохоронних
зон.

Зокрема імплементація директиви ЄС 91/
676/ЕЕС "Захист водних об'єктів від забруднен�
ня нітратами із сільськогосподарських джерел"
дозволить вирішити наступні питання у сфері
земельних відносин:

— проведення агролісомеліорації, здійснен�
ня культуртехнічних робіт;

— зменшення парцеляції земель (проведен�
ня консолідації);

— уникнення нерегульованого використан�
ня азотних добрив та гною;

— відшкодування втрат сільськогоспо�
дарського виробництва (підпали торфовищ, не�
санкціонований вивіз чорнозему тощо);

— нерегульована ренатуралізація внаслідок
безгосподарського використання, бо "де�юре"
— землі сільськогосподарського призначення,
а "де�факто" — це вже землі лісового фонду.

Тому для вмонтування екологічних імпера�
тивів у сферу регулювання земельних відносин
необхідно привести у відповідність норматив�
но�правову базу України до європейських стан�
дартів, забезпечити міжвідомчу взаємодію та
координацію діяльності з імплементації дирек�
тив, здійснювати організацію спільних нарад,
круглих столів із представниками ділових кіл
та/або громадськістю, з урахуванням напрямів
діяльності провідних неурядових організації
євроінтеграційного та природоохоронного
спрямування з окремих аспектів імплементації
даних директив, розробити детальні плани з
імплементації директив у відповідності із ви�
кликами сучасності.
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, існуюча необхідність вдосконален�

ня регулювання земельних відносин є пере�
думовою сталого розвитку земельно�ресур�
сної сфери. Синергетичний ефект механізму
регулювання земельних відносин буде отри�
маний завдяки взаємопов'язаній системі еко�
логічних інструментів, ціллю застосування
яких є раціональне використання, інституці�
оналізована система володіння та розпоряд�
ження, що збалансовуються охороною та
відтворенням земельних ресурсів. Подальші
дослідження у даному напрямі будуть пов'я�
зані з визначенням інструментарію на кож�
ному з таксономічних рівнів регулювання:
національному, регіональному та локально�
му. А також систематизації спектра економ�
ічних та соціальних інструментів регулюван�
ня земельних відносин.
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ВСТУП
Проблема стійкого економічного розвитку аг�

рарного виробництва, його ролі в економіці краї�
ни знаходяться в центрі уваги політиків і наукової
громадськості, адже питання продовольчого за�
безпечення та продовольчої незалежності є гаран�
том соціальної стабільності та національної неза�
лежності. Розвиток ринкових відносин в аграрно�
му секторі України супроводжується активним
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Узагальнення сучасної парадигми теорії управління стійкістю як економічним процесом показують, що під
управлінням економічною стійкістю аграрних підприємств слід розуміти управлінський процес, що забезпечує відпо9
відний стан її функціональних складових, завдяки яким забезпечується беззбитковість виробництва та зростання кон9
курентоспроможності продукції. Для більшості аграрних підприємств пріоритетними та більш вагомими функціо9
нальними складовими економічної стійкості є внутрішні чинники. З метою оцінки економічної стійкості запропоно9
вано класифікацію її складових за функціональною ознакою.

Забезпечення економічної стійкості підприємств передбачає їхню економічну самостійність, яка має виявлятися
насамперед у здійснені контролю за ефективним використанням власних ресурсів та у можливості найповнішого
використання конкурентних переваг підприємства. На рівень економічної стійкості підприємства впливають три підси9
стеми стійкості — внутрішня, зовнішня і "набута". Кожна з них є складною системою, що має власні параметричні
оцінки. Тільки інтегрована сукупність дій усіх цих факторів забезпечує цілісність та єдність сукупного й індиві9
дуального економічного відтворення.

Summary of the modern paradigm of management theory as the economic stability of the process shows that under
management economic sustainability of agricultural enterprises should understand the management process that ensures
an appropriate condition of functional components, through which secured profitability of production and increase
competitiveness of products. For most of agricultural enterprises a priority and a significant functional components of
economic stability are internal factors. To evaluate the economic stability proposed classification of its components on
functional grounds.

Ensuring the economic viability involves their economic independence, which is made manifest above all in control
of the effective use of their resources and possibilities of to the fullest use of the competitive advantages of the company.
At the level of economic viability influence three subsystems stability — internal, external and "acquired". Each of them
is a complex system that has its own parametric estimation. Only an integrated set of actions of all these factors ensure
the integrity and unity of the economic aggregate and individual reproduction.

Ключові слова: види економічної стійкості, економічна стійкість, підприємство, процес,
системний підхід, складові економічної стійкості.

Key words: types of economic stability, economic stability, enterprise, process, system approach,
the components of economic sustainability.

формуванням підприємництва, створенням нових
підприємств, діяльність яких направлена на досяг�
нення певних результатів. Однак їхньою відмінною
особливістю є низька економічна стійкість, коли
одні з них досягають цілей своєї діяльності, а інші
працюють менш успішно. Тому дослідження еко�
номічних процесів на рівні підприємства як основ�
ної ланки аграрної економіки, має ключове зна�
чення. Саме на цьому рівні управління необхідно
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глибоко визначити всі можливості, які є у кожно�
го підприємства стосовно досягнення й підтриман�
ня стійкого та ефективного розвитку економіки. І
саме головне — від вирішення цих проблем
підприємствами залежить економічна стійкість на
всіх інших рівнях управління виробництвом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання методології вибору та практики реа�
лізації напрямів підвищення економічної стійкої
підприємств досліджені у роботах вітчизняних та
зарубіжних вчених�економістів: С. Анохіна, І. Ан�
соффа, І. Білого, І. Бланка, Ю. Брігхема, В. Васи�
ленка, Н. Верхоглядової, І. Павлова, С. Покро�
пивного, М. Портера, Р. Солоу, Й. Шумпетера та
ін. Дослідженню теорії, методології та розробки
заходів щодо забезпечення економічної стійкості
та підвищенню ефективності саме аграрних
підприємств присвячені праці В. Андрійчука,
В. Аранчій, І. Вініченка, Ю. Губені, М. Коденської,
Ю. Лупенка, П. Макаренка, Л. Мельника, П. Саб�
лука, О. Скидана, О. Ульянченка, та ін. Та все ж
проблема визначення економічної стійкості аграр�
них підприємств будь�якої форми власності як ка�
тегорії та управлінського процесу, що її забезпе�
чує, поки що досліджена недостатньо повно. І не
зважаючи на те, що сьогодні це поняття вже вхо�
дить в економічну практику підприємств, в уза�
гальненому вигляді воно також достатньо не вив�
чене. Саме це і стало підставою для визначення
категорії економічної стійкості та обумовило не�
обхідність з'ясувати окремі її аспекти.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Значна кількість чинників, що впливають на

життєздатність підприємств, зумовлює багатог�
ранність напрямів стійкості їхньої діяльності. Крім
того, всебічний аналіз стійкості необхідний аграр�
ним підприємствам для прогнозування їхньої по�
ведінки в умовах економічної нестабільності. У
науковій літературі зустрічаються різні тлумачен�
ня поняття стійкості. З філософської точки зору,
стійкість є виявом однієї з характеристик стану
руху і розвитку матеріальної субстанції. Серед її
можливих форм руху реалізуються лише стійкі
форми, а нестійкі швидко руйнуються внаслідок
принципової стохастичності внутрішніх і зовніш�
ніх впливів.

Поняття "стійкість" у свідомості селян з'яви�
лося разом із появою землеробства, розвиток яко�
го завжди потребував підвищення економічної
стійкості. Забезпечення стійкості сільського гос�
подарства до недавнього часу відбувалося голов�
ним чином шляхом послаблення ступеня ризику і
підвищення виробничої стійкості за рахунок от�
римання сталих врожаїв сільськогосподарських
культур, і насамперед, зернових культур. Але
стійкість розвитку виражається не стільки в підви�
щенні окремих кількісних показників, скільки в

здатності сільського господарства здійснювати
розширене відтворення, підвищувати продук�
тивність праці, зберігати та примножувати при�
родний потенціал, поліпшувати соціальні умови
тощо.

Значний внесок в обгрунтування концепції
сталого розвитку сільського господарства вніс
П.Т. Саблук. Він стверджує, що стійкий розвиток
є досить важливим і необхідним для агропромис�
лового комплексу, особливо для центральної його
ланки — сільського господарства. Забезпечення
стійкого розвитку сільського господарства посідає
центральне місце серед багатьох проблем сучас�
ності, що обумовлено ключовою роллю аграрного
сектора в соціально�економічному прогресі сусп�
ільства [10]. Стійкий розвиток сільського госпо�
дарства є, по суті, альтернативою процесу руйну�
вання. Перехід до стійкого розвитку сільського
господарства і аграрного виробництва в цілому,
вимагає істотних змін у змісті основ аграрної полі�
тики, помилки якої призвели до негативних явищ
у галузі.

Поділяємо думку дослідників, які характери�
зують стійкість станом об'єкта під впливом на ньо�
го зовнішніх чинників. На їхню думку, об'єкт є
найбільш стійким, коли при рівних по силі нега�
тивних зовнішніх впливах відхилення від колиш�
нього рівня залишаються найменшими. Тому
стійкість — це зовнішня форма, зовнішній прояв
внутрішньої структури об'єкта. Основа стійкості
закладена всередині самого об'єкта. Для того, щоб
підвищити його стійкість до впливу різних фак�
торів, необхідно, перш за все, удосконалювати
об'єкт зсередини.

Березін О. трактує поняття стійкості під�
приємств як їхню здатність пристосуватися до ро�
боти в ринкових умовах, виробляти продукцію
нормальної якості і забезпечувати прибуток. На
його думку, стійкість підприємств залежить від
таких складових: організаційно�правового стату�
су і віку підприємств; фінансового становища; кад�
рового корпусу керівників, їхньої здатності до
адаптації і нововведень; від зацікавленості праці�
вників у результатах праці; загального ходу рин�
кових реформ і стабілізації економіки; уміння
знайти власну нішу на ринку, що формується; умін�
ня підвищувати якісні параметри вироблюваної
продукції тощо [3].

Павлов І.Д. у своїх роботах грунтується на
патерналізмі з боку держави як одній з головних
умов стійкого розвитку сільського господарства.
Економіст досліджує необхідність, сутність,
функції держави, основні напрямі, методи та
інструменти державного регулювання забезпечен�
ня стійкості підприємства. Висока ефективність
крупнотоварного виробництва породжує тенден�
цію до монополізації, що перешкоджає розвитку
конкуренції та підприємницької діяльності
сільськогосподарських товаровиробників. Саме це
є головною причиною необхідності державного
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втручання з метою підвищення економічної
стійкості [8].

Разом з тим, ми не згодні з визначенням С. Ано�
хіна, який стійкість ототожнює з рівномірними над�
ходженнями і витратами сировини протягом вироб�
ничого циклу [1]. Рівномірність виробництва є, без�
сумнівно, атрибутом стійкості виробництва, проте
сільськогосподарське виробництво, по�перше, не
може бути рівномірним протягом року, крім деяких
галузей тваринництва; по�друге, якщо рівномірність
розуміти як порівняно слабку мінливість по роках,
то вона може спостерігатися і у господарствах з
низьким рівнем культури землеробства в регіоні з
сприятливими природними умовами.

Автори стверджують, що стійкість відтворен�
ня АПК можна визначити як здатність безперерв�
но підтримувати оптимальну пропорційність у роз�
витку відтворення в масштабах країни з урахуван�
ням місця сільського господарства в єдиному на�
родногосподарському комплексі і його основопо�
ложної ролі в продовольчому забезпеченні насе�
лення. М. Корецький стверджує, що стійкість
відтворення в аграрному секторі означає його як�
існий стан як соціально�економічної системи, що
динамічно розвивається, в якій під впливом зовні�
шнього середовища не порушуються раціональні
комбінації між ресурсами і потребами [6]. З іншо�
го боку, АПК — це сукупність взаємопов'язаних
галузей, що безпосередньо забезпечують вироб�
ництво сільськогосподарської сировини та кінце�
вого продукту споживання. Його динамічний роз�
виток забезпечується тільки при досягненні
стійкого відтворення як в кожному його структур�
ному підрозділі, так і в галузі в цілому.

Сьогодні велику увагу приділяють екологічній
безпеці соціально�економічного розвитку суспіль�
ства і навколишнього середовища, яку характери�
зують екологічною стійкістю. Екологічна стійкість
на рівні підприємства — це здатність підприємства
забезпечити довготривале дотримання правил,
норм і нормативів щодо охорони навколишнього
середовища.

У науковій літературі зустрічаються визначен�
ня стійкого розвитку аграрного підприємства з
позицій здатності зберігати обсяги реалізації про�
дукції (робіт, послуг) тривалий період часу при
різних змінах споживчого попиту. Принципово
важливого значення набувають не тільки питання
освоєння сучасних методів планування, управлін�
ня, організації та контролю виробничо�госпо�
дарської й економічної діяльності, — але і розроб�
ка нових логістико�орієнтованих концепцій,
підходів, методологій до стратегічного аналізу та
управління економічною стійкістю підприємства в
умовах ризику і невизначеності.

Поняттю "стійкість виробництва" Мельник
Л.Ю. і Макаренко П.М. дали наступне визначення:
"стійкість виробництва АПК можна визначити як
здатність протистояти різній негативній дії як при�
родним, так і економічним факторам. Це означає

не лише подолати несприятливі явища, але і уміння
пристосовуватися до них, використовувати їх з най�
вищим ефектом для сільського господарства" [7].

Окремою складовою економічної стійкості
підприємства слід виділити соціальну стійкість, яка
характеризує соціальну стабільність у виробничо�
му колективі, умови праці, чисельність праців�
ників, розмір заробітної плати тощо. Для аграр�
них підприємств оцінка соціальної стійкості є дуже
важливою, оскільки низький рівень розвитку соц�
іальної інфраструктури в сільській місцевості
спричиняє зростання міграції кваліфікованих і
молодих кадрів у міста, внаслідок чого в підприє�
мствах загострюються такі проблеми як плинність
кадрів, їх вікова структура і рівень кваліфікації.

Актуальною, на наш погляд, є думка Д. Черев�
ка, який зазначає, що стійкий розвиток сільського
господарства означає відтворення в кожному
відтворювальному циклі на більш високому рівні
суспільно значущих у позитивному плані резуль�
татів, маючи на увазі виробничі, економічні, соц�
іальні, екологічні та інші параметри, послідовне
нарощування можливостей їх покращення. Пе�
рехід до стійкого розвитку сільського господар�
ства поряд з розвитком науково�технічного про�
гресу вимагає суттєвих змін у змісті основ політи�
ки держави. Також він зазначає, що на сьо�
годнішній день особливо зростає роль оцінки еко�
номічної стійкості саме сільськогосподарського
виробництва [13].

Під економічною стійкістю різні автори розу�
міють складне, комплексне поняття, як і саму гос�
подарську діяльність. Одних визначень економіч�
ної стійкості в різній редакції кілька десятків.
"Економічний" означає творчий процес, який ви�
робляє благо чи задовольняє потреби людини або
господарюючого суб'єкта. Значить і економічна
стійкість може бути застосована для характерис�
тики суб'єктів, що здійснюють господарську
діяльність, результатів цієї діяльності і її наслідків
як для самого суб'єкта, так і для його оточення.

Забезпечення сталого розвитку сільського гос�
подарства пов'язано, перш за все, з подоланням
негативного впливу економічних факторів, що де�
стабілізують сільськогосподарське виробництво і
в значній мірі характеризуються випадковістю
прояви. Тому одна з головних складових вирішен�
ня цієї проблеми полягає в застосуванні стратегі�
чних і поточних управлінських рішень, побудова�
них з урахуванням ризику.

Так, Сокол О. під економічною стійкістю ро�
зуміє такий рівень розвитку усіх структурних еле�
ментів виробництва, при якому забезпечується
оптимальне використання їхній потенціалів, неза�
лежно від впливу зовнішніх і внутрішніх чинників
[11]. Іншими словами, це всебічна захищеність
господарської діяльності від негативних впливів
зовнішнього середовища, а також здатність
підприємства швидко усувати різноманітні загро�
зи, пристосовуватись до умов, що створилися. У
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свою чергу Удовиченко М. під економічною
стійкістю розуміє комплекс властивостей органі�
заційної, інноваційної, логічної, виробничої,
фінансово�кредитної діяльності з урахуванням
їхньої взаємодії і взаємовпливу, а також кількість
продукції, що випускається, та її новаторські вла�
стивості, науково�технічну розвиненість матері�
альної бази, стабільність всього спектра ресурс�
ного забезпечення, розвиненість кадрового і інте�
лектуального потенціалів, наявність інноваційно�
го менеджменту [12]. За визначенням М. Гончаро�
ва економічна стійкість в умовах ринку — це пост�
ійний рух грошових засобів і наявність земельних,
матеріально�технічних, трудових і фінансових ре�
сурсів, які забезпечують платоспроможність та
розширене відтворення підприємства [5].

Економічна стійкість у сільському госпо�
дарстві в обов'язковому порядку повинна грунту�
ватися на принципі ефективного використання
основних факторів виробництва. Для здійснення
розширеного відтворення необхідно мати не тільки
стійкий розвиток, але і ефективний сталий розви�
ток, тому виробництво може функціонувати
стійко, але не ефективно.

Згідно з думкою В. Аранчій, економічну стій�
кість можна конкретизувати як забезпечення його
рентабельної виробничо�комерційної діяльності за
рахунок підвищення ефективності використання
виробничих ресурсів і управління підприємством,
стійкого фінансового стану за рахунок поліпшен�
ня структури активів, а також стабільного розвит�
ку потужності підприємства і соціального розвит�
ку колективу при самофінансуванні в умовах дина�
мічного розвитку зовнішнього середовища [2].

С. Покропивний під економічною стійкістю
трактує багатоцільову (багатоаспектну) катего�
рію, що включає в себе мінімум п'ять складових:
забезпеченість фінансовими ресурсами для розши�
реного відтворення; розширене відтворення всіх
ресурсів; розвиток виробництва на основі інно�
вацій; поліпшення екології; стійкий соціальний
розвиток сільських територій. І лише їх комплек�
сна реалізація може забезпечити конкурентоспро�
можність продукції вітчизняного АПК на внутрі�
шньому і зовнішньому ринках [9].

Узагальнення наукових досліджень дозволяє
також вирізняти внутрішню, зовнішню та "набу�
ту" стійкість. Внутрішню стійкість підприємства
визначає загальний фінансовий стан, трудовий
потенціал, натуральна й грошова структура вироб�
ництва, така їхня динаміка, коли забезпечуються
стабільно високі економічні результати функціо�
нування підприємства. Зовнішня стійкість підприє�
мства визначає стабільність економічного середо�
вища, у межах якого здійснюється підприємниць�
ка діяльність. Вона досягається завдяки відпо�
відній системі управління економікою у масшта�
бах всієї країни. За командно�адміністративної си�
стеми господарювання підприємства характерною
була саме зовнішня стійкість забезпечена загаль�

ним централізованим управлінням економікою.
Ринковій економіці притаманна внутрішня
стійкість, яка потребує від керівників аграрних
підприємств високої активності. Набута стійкість
визначає наявність певного запасу міцності, що
захищає підприємство від несприятливих дестабі�
лізуючих виробничих умов та несподіваних змін
зовнішніх чинників. Загальна стійкість підприєм�
ства передбачає його здатність до управління внут�
рішніми чинниками та пристосування до зовнішніх
чинників діяльності завдяки чому підтримується
оптимальні умови ефективного господарювання.

На нашу думку, одним із основних завдань за�
безпечення економічної стійкості аграрного
підприємства необхідно вважати виявлення всього
спектра реальних загроз і проблем притаманних
управлінському процесу. Адже саме сьогодні в Ук�
раїні умови економічної дестабілізації спричиняють
до того, що більшість аграрних підприємств не мо�
жуть на належному рівні забезпечувати свою еко�
номічну стійкість, а деякі з них взагалі перебува�
ють на межі банкрутства. Перелік загроз еко�
номічній стійкості підприємств дає загальне уявлен�
ня про завдання і цілі функціонування підприєм�
ства щодо забезпечення завдяки здійсненню своє�
часного і ефективного управлінського процесу.
Особливості багатьох кризових ситуацій на
підприємствах зводяться до такого: підприємства
не залучені у систему заставних зобов'язань щодо
власного майна; не володіння маркетинговою пол�
ітикою або помилкове її здійснення; відсутність
жорсткого планування чи недостатня гнучкість і
еластичність в реалізації планів; висока ймовірність
помилок керівників при ухваленні важливих рішень;
відсутність реакції на несподівану появу на ринку
сильних конкурентів; нестабільність внутрішніх
міжособистісних і міжгрупових відносин на
підприємстві; неякісна технічна організаційно�тех�
нологічна підготовка виробництва; невизначеність
щодо місії підприємства та методів її досягнення;
неправильна або недостатньо продумана інновац�
ійна політика; неповний облік внутрішніх змінних
на підприємстві; відсутність належної уваги до
стратегічного планування, недооцінка або незнан�
ня методів формування бюджету, а отже, проведен�
ня превентивної політики, яка нездатна передбачи�
ти чи хоча б пом'якшити потенційні кризові ситу�
ації; відсутність необхідного резерву для безкри�
зової роботи підприємства.

Наведені причини не можуть охопити усі мож�
ливі кризові випадки. Доречно зазначити, що важ�
ливим фактором економічної стійкості є її
гнучкість, гнучкість всієї системи управління, під
якою розуміють здатність системи пристосовува�
тись до зовнішніх умов, що постійно змінюються.
Гнучкість управління економічною стійкістю за�
безпечується застосуванням відповідних алго�
ритмів управління, а також різними технічними й
організаційними заходами, оскільки перебіг еко�
номічних процесів у часі має динамічний характер
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і в умовах гострої конкуренції потребує від
підприємств швидкої адаптації до мінливих умов
зовнішнього і внутрішнього середовища. У цих
умовах виграє те підприємство, яке швидше ніж
інші пристосується до реалій часу й адаптується
до нових незвичних для нього умов.

Вивчивши думки науковців з проблеми до�
слідження ми розуміємо під поняттям "економі�
чної стійкості аграрних підприємств" сукупність
взаємообумовлених та взаємопов'язаних складо�
вих елементів аграрного підприємства як соціаль�
но�економічної системи, які під впливом
внутрішніх і зовнішніх факторів забезпечують ра�
ціональну структуру виробництва, реалізацію
конкурентних переваг, збалансований процес
його функціонування та розширене відтворення.
Збалансованість досягається завдяки забезпечен�
ню оптимальних кількісних співвідношень між
елементами загальної системи, які надають їй
можливість гармонійно розвиватися. Отже, еко�
номічна стійкість підприємства передбачає такий
стан підприємства, при якому забезпечується
максимально ефективна діяльність всіх його еле�
ментів.

Відповідно, під управлінням економічною
стійкістю аграрних підприємств необхідно розу�
міти управлінський процес як систему методів, за�
собів та принципів, що дає змогу підприємству
розвиватися на основі зростання прибутку й про�
дуктивність праці, збереження й примноження
природного потенціалу та поліпшення соціальних
умов виробничого процесу. Основною метою та�
кого управління є забезпечення економічної
стійкості підприємств відповідно до сталого фун�
кціонування та розвитку підприємств у поточно�
му та перспективному періодах. Забезпечення еко�
номічної стійкості підприємств передбачає їхню
економічну самостійність, яка має виявлятися на�
самперед у здійснені контролю за ефективним ви�

користанням власних ресурсів та у можливості
найповнішого використання конкурентних пере�
ваг підприємства.

Отже, виходячи із різноманіття проблем, що
вирішуються у рамках зміцнення і збереження еко�
номічної стійкості підприємств, її можна визначи�
ти, застосувавши комплексну систему підсистем,
виділивши її структурні складові (рис. 1).

Як бачимо, на рівень економічної стійкості
підприємства впливають три підсистеми стійкості
— внутрішня, зовнішня і "набута". Кожна з них є
складною системою, що має власні параметричні
оцінки. Адже будь�який імпульс із зовнішнього
середовища може різко змінити стійкість однієї
системи жодним чином не торкнутися іншої. На�
приклад, зміна цін на матеріали може дезоргані�
зувати і навіть поставити на межу руйнування
підсистему виробничої стійкості підприємства, і
водночас практично не вплинути негативно на тех�
нічну підсистему. Іншими словами, кожна із скла�
дових економічної стійкості аграрного підприєм�
ства — це комплекс завдань і показників, і підви�
щити її можна, тільки успішно працюючи у всіх на�
прямах одночасно.

ВИСНОВОК
Отже, якщо оцінити наведені складові еконо�

мічної стійкості, то можна з упевненістю сказати,
що всі вони впливають на результативність діяль�
ності аграрного підприємства. Кожне із виділених
напрямів характеризується набором елементів, що
визначають його стійкість. Найважливішою озна�
кою економічної стійкості аграрного підприємства
є його здатність функціонувати і розвиватись в
умовах мінливого внутрішнього і зовнішнього се�
редовища. Тому поділ факторів, що впливають на
економічну стійкість, на внутрішні, зовнішні й на�
буті, є найсуттєвішим. Тільки інтегрована су�
купність дій усіх цих факторів забезпечує ціліс�
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Рис. 1. Структурні складові економічної стійкості аграрних підприємств
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ність та єдність сукупного й індивідуального еко�
номічного відтворення. Саме від врахування існу�
ючих умов господарювання та пристосування до
них, залежить економічна стійкість аграрних
підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Залучення інвестицій і забезпечення того,
щоб це сприяло сталому розвитку сільськогос�

УДК 330.322:631.16

Н. І. Демчук,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи,
Дніпропетровський державний аграрно9економічний університет
М. С. Кисельова,
студентка групи МГФКз 1915,
Дніпропетровський державний аграрно9економічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Demchuk,
Doctor of Economics, professor, Professor of Finance and banking department,
Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University
M. Kiseleva,
student of group MgFCz�1�15,
Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

INVESTMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У період гострих соціальних та екологічних проблем стає важливим та актуальним освоєння економічного зро9
стання в інтересах сталого та інклюзивного розвитку. Інвестиції є основною рушійною силою такого зростання.
Залучення інвестицій і забезпечення того, щоб це сприяло цілям сталого розвитку є пріоритетним для всіх галузей
народного господарства і для сільськогосподарської галузі, зокрема. Зовнішнє та внутрішнє середовище для інвес9
тицій постійно змінюються. Разом ці зміни поступово породжують нове покоління інвестиційної політики, пере9
слідуючи більш широкі та більш складні розробки інвестиційної діяльності, при створенні або збереженні в цілому
сприятливого інвестиційного клімату. Сучасна інвестиційна політика сільськогосподарських підприємств включає
зростання вигод від залучення інвестицій. Необхідна практична розробка та реалізація конкретних заходів і механізмів
інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Інвестиційна політика не робиться у вакуумі. Вона
розглядається в політичному та економічному контексті, що, на глобальному та регіональному рівнях, неодноразово
піддавалося за останнє десятиріччя ряду криз в області фінансів, продовольчої безпеки і навколишнього середовища,
що загрожує стійкими глобальними дисбалансами і соціальними проблемами, особливо щодо скорочення масштабів
інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств.

In the period of acute social and environmental problems it is become an important and urgent mastering of economic
growth for sustainable and inclusive development. Investments are the main driving force of such growth. Investment
attraction and ensure that it is contributed to sustainable development is a priority for all sectors of the economy and for
the agricultural industry, in particular. The external and internal environments for investment are constantly changing.
Together, these changes gradually give rise to a new generation of investment policy, in pursuit of wider and more complex
development of investment activity, while creating or maintaining generally favorable investment climate. Modern
investment policy of agricultural enterprises involves the growth of benefits from the investment. We need a practical
development and implementation of specific measures and mechanisms of investment support for agricultural enterprises.
Investment policy is not made in a vacuum. It is seen in the political and economic context that, at the global and regional
levels, was repeatedly exposed over the last decade the number of crises in finance, food security and the environment
that faces persistent global imbalances and social challenges, particularly in reducing the extent of investment support
for agricultural enterprises.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційне забезпечення, сільськогосподарські підприємства,
розвиток.

Key words: investments, investment support, agricultural enterprises, development.

подарських підприємств є пріоритетом для всіх
країн. Нове покоління інвестиційного забезпе�
чення формується, проводячи більш широкі та
більш складні розробки інвестиційної політи�
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ки, при створенні або збереженні
в цілому сприятливого інвестиц�
ійного клімату. Інвестиційні
стратегії повинні створювати
місця інклюзивного зростання і
сталий розвиток повинен бути в
центрі зусиль на залучення і ви�
користання інвестицій. Вони ви�
рішують конкретні проблеми ін�
вестиційної політики в сільсь�
когосподарських підприємствах.

Низька інвестиційна приваб�
ливість вітчизняних сільськогос�
подарських підприємств, знач�
ною мірою пов'язані із фінансо�
вими аспектами діяльності ви�
робників, які продиктовані рин�
ковими ситуаціями. Загальновідомо, що для
того щоб фінансові проблеми були мінімальни�
ми, ринок повинен визнати продукцію, лише в
цьому випадку вона може бути реалізована з
прийнятним для виробника фінансовим резуль�
татом. Проте, розкриваючи проблеми українсь�
кого аграрного сьогодення, потрібно зазначи�
ти, що навіть той ринок, який в нас сьогодні є,
може змінюватися, така позиція випливає із
умов існуючої фінансової кризи в економіці.

Незабезпечення еквівалентності обміну
призвело до того, що сільське господарство
втрачає активи швидшими темпами, ніж прохо�
дить його відтворення. Формування і викорис�
тання інвестованого капіталу в аграрних під�
приємствах має свої особливості. На теперіш�
ній час утворився тип аграрного підприємниц�
тва, заснований на капіталі минулих періодів,
тобто техніко�технологічна оснащеність ви�
робництва збереглася практично на рівні по�
чатку 90�х років минулого століття. Причина�
ми є зменшення частки валової доданої вар�
тості сільського господарства у загальному її
обсязі, по економіці України і різкі коливання
індексу цін реалізації продукції сільськогоспо�
дарськими підприємствами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Діяльність сільськогосподарських підпри�
ємств та їх інвестиційне забезпечення досліджу�
вали такі науковці: Владика Ю.П., Павлова В.А.,
Кузьменко О.В., Гончар Л.А., Павловська Л.Д.,
Ходаківський В.М., Сергєєва О.Р. та інші [1—7].

ВИДІЛЕННЯ РАНІШЕ НЕ ВИРІШЕНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ

Без розв'язання проблеми інвестиційного
забезпечення сільськогосподарських підпри�

ємств стають досить примарними перспективи
оновлення МТП, підвищення ефективності гос�
подарської діяльності, створення конкурентос�
проможного сільськогосподарського вироб�
ництва, просування вітчизняної продукції на
світові ринки і, як наслідок, соціально�еконо�
мічний розвиток сільських територій.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз сучасного ста�

ну інвестиційного забезпечення сільськогоспо�
дарських підприємств та розробка пропозицій
щодо його покращення.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Максимальний потенціал виробництва
сільськогосподарської продукції можна досяг�
ти за умови, що всі існуючі труднощі, які обме�
жують використання земель і підвищення про�
дуктивності видаляються, а світові ринки мо�
жуть поглинати великі експортні надлишки.
Цей потенціал може бути реалізований, якщо
виробництво залишатиметься прибутковим для
фермерів і стимулюватиме необхідні інвестиції
у сучасні технології.

Реальні виробничі та експортні показники
залежать від багатьох факторів, зокрема ступінь
фактичного підвищення урожайності; наявність
сприятливого інституційного та нормативного
середовища; наукові дослідження, знань та роз�
витку людського капіталу; зміцнення кредитної
системи та фінансових інструментів. Масштабні
інвестиції будуть необхідні для обробки, збері�
гання та транспортування, розвитку інфраструк�
тури, і фінансові ресурси повинні бути мобілізо�
вані як з державного, так і приватного секторів.

Особливістю капітальних вкладень у сіль�
ське господарство є те, що ефект від них вияв�

Рис. 1. Трендовий аналіз капітальних інвестицій
в сільське господарство, млн грн.

Джерело: розрахунки авторів за даними [4].
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ляється не відразу, на відміну від поточних
вкладень, а після їхнього освоєння і введення в
експлуатацію. Якщо будівлю і споруду, споруд�
жену в господарстві, неможливо ефективно ви�
користовувати в умовах, що склалися, то для
його зміни потрібно певний час і значні засоби.
Капітальні вкладення відрізняються великими
розмірами сум, які необхідні для будівництва
виробничих об'єктів або для надбання техніки.
Окупність капітальних вкладень у сільське гос�
подарство дуже низька, а отже, для прийняття
рішення по конкретних інвестиціях необхідно
провести економічний аналіз ефективності
їхнього використання.

На рисунку 2 розглянемо галузі національ�
ної економіки України за притоком капіталь�
них інвестицій у 2014 році.

Капітальні інвестиції за видами економі�
чної діяльності за 2010—2014 роки проаналі�
зовано на рисунку 2. Означені показники оц�
інки тенденції формування пропозиції на
ринку сільськогосподарської продукції
підтверджують позицію про те, що Україна
спроможна значно збільшити виробництво
зерна і перш за усе головний резерв — уро�
жайність, але для цього потрібні інвестиції та
інші стимули внутрішньогосподарського та
макроекономічного змісту. Вони знаходять�
ся у площині ціноутворення, тобто витрат —
ефективності виробництва і кон'юнктури цін
на ринку. Вища величина інвестиційного за�
безпечення підвищує економічну ефек�

тивність виробництва продукції на сіль�
ськогосподарських підприємствах.

Рисунок 1 ілюструє взаємозв'язок між ос�
новними типами змінних і забезпечує простий
логічний підхід до аналізу інвестиційного за�
безпечення виробництва і реалізації зерна.
Відправною точкою цього підходу є виявлення
агентів інвестиційного забезпечення (невеликі
сільськогосподарські підприємства, середні,
великі, агрохолдинги тощо) та їх відносний
вплив на інвестиційне забезпечення. Певні дії
цих агентів є прямими джерелами інвестицій�
ного забезпечення виробництва і реалізації зер�
на.

Теоретично, масштаби їх впливу можуть
бути безпосередньо виміряні. Поєднання змін�
них на другому і третьому рівні ілюструє рішен�
ня проблеми агентів. Агенти приймають рішен�
ня про вибір змінних грунтуючись на своїх
власних характеристик і параметрах зовнішніх
(екзогенних) факторів. Разом ці визначення
набору допустимих рішень і становлять причи�
ни недостатнього інвестиційного забезпечення
виробництва та реалізації зерна сільськогоспо�
дарських підприємств. Загалом, більш широкі
економічні, політичні, культурні, демографічні
та технологічні сили визначають характеристи�
ки і параметри рішення. Ці фактори можуть
розглядатися в якості базових причин недо�
статнього інвестиційного забезпечення вироб�
ництва та реалізації зерна сільськогосподарсь�
ких підприємств.

Рис. 2. Ранжування галузей національної економіки України за притоком
капітальних інвестицій у 2014 році, млн грн.

Джерело: розрахунки авторів за даними [4].
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Іншими словами, ми розрізняємо недо�
статність інвестиційного забезпечення вироб�
ництва та реалізації зерна з трьох різних по�
зицій: джерела, безпосередні причини і пер�
шопричини. Більшість існуючої літератури за�
звичай розрізняють два рівня. Як правило, це
джерела в якості першого рівня, прямі або без�
посередні причини, назвавши їх другим рівнем,
непрямі причини або рушійні сили недостат�
нього інвестиційного забезпечення виробниц�
тва та реалізації зерна сільськогосподарських
підприємств не розглядаються.

Ми розглянемо відмінність між безпосеред�
німи та основними причинами, що є корисним і
необхідним з кількох позицій. По�перше, це до�
помагає виділити параметри, які мають безпо�
середнє відношення до осіб, які приймають
рішення. По�друге, методологічно, в моделі
мікрорівня — краще видно безпосередні при�

чини, а на моделі макрорівня більше уваги на
непрямі причини. По�третє, основні причини
визначення параметрів рішення, змішання цих
двох рівнів, недоліки, причинно�наслідковий
зв'язок і створюють серйозні проблеми у рег�
ресії моделі.

Вищезапропонована структурно�логічна
схема є основою і типологія змінних тісно по�
в'язана з проблемою масштабу або розміру
сільськогосподарського підприємства. Аналіз
на різних рівнях дозволяє нам відповідати на
чіткі питання. У широких масштабах, високий
рівень агрегації даних приховує мінливість си�
туації та відносин, що робить недоцільним роз�
рахунок середніх величин. Загальні шкали, що
використовуються в моделі можуть включати
індивідуальні господарства, фермерські госпо�
дарства, сільськогосподарські підприємства
різних організаційно�правових форм, регіони,

Таблиця 1. Типи інвестицій в сільське господарство

Джерело: власні дослідження.

Інвестиційний тип Деталі Цілі 
Капітал Фізичний 

 
Людський 

Сільськогосподарська інфраструктура. 
Покращення земель. 
Придбання необхідних навичок 

Наукові дослідження і 
розвиток 

Поліпшення методів ведення 
сільського господарства 

Розвиток насінництва. 
Оптимізація виробництва. 
Боротьба зі шкідниками і хворобами 

Інституційні Сприятливі умови управління 
Поліпшення ланцюжка поставок 

Доступний вхід і вихід на ринки 

Рис. 3. Структурно7логічна схема різних типів змінних, що впливають на інвестиційне
забезпечення сільськогосподарських підприємств

Джерело: адаптовано [1; 2; 3; 5].

Змінні макрорівня та інструменти політики (основні причини) 

Ринки Технології 

Основні причини недостатнього інвестиційного забезпечення 

Інститути Інфраструктура 

Безпосередні причини недостатнього інвестиційного 
забезпечення 

Джерела інвестиційного забезпечення

Параметри рішення та характеристики агентів 

Інвестиційне забезпечення виробництва та реалізації зерна 
сільськогосподарських підприємств 

Агенти інвестиційного забезпечення (Вибір змінних)  
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країни і світ. У залежності від масштабу можуть
бути розглянуті різні змінні ендогенні або ек�
зогенні. На рівні окремого виробника, агенти
зазвичай вибирають, як розподілити свої ре�
сурси в рамках екзогенно визначених цін, по�
чаткових ресурсів, політики, наявних інсти�
тутів.

Зростання продуктивності сільського гос�
подарства спирається на розвиток механізму
інвестиційного забезпечення виробництва та
реалізації зерна. Крім того, нарощування інве�
стицій бажано в сприятливих для сільського
господарства умовах. Тому інвестиції в сільське
господарство можуть бути в перспективі як
засіб збільшення продукції сільського госпо�
дарства і продуктивності праці в цілях вирішен�
ня продовольчої безпеки, підвищення доходів
сільськогосподарських підприємств, а також
підвищення ефективності використання при�
родних ресурсів (землі, води).

Проаналізувавши інвестиційну діяльність
сільськогосподарських підприємств України
можемо зробити висновок, що інвестиції в
сільське господарство здійснюються в різних
формах (табл. 1).

Серед основних проблем системи марке�
тингу продукції на сільськогосподарських
підприємствах України є: раціоналізація
складських приміщень з точки зору їх розта�
шування, перегляду цін виробника, для точ�
ного відображення виробничих і маркетинго�
вих витрат.

Для того, щоб полегшити дослідження інве�
стиційного забезпечення незалежні змінні з
моделі модифікованої матриці представлені на
рисунку 3 і пронумеровані.

Інвестування або вкладання ресурсів у пев�
ний сегмент ринку немає сенсу, коли воно дає
прибуток менший, ніж можна отримати його на
іншому ринку, що призводить до зниження вар�
тості активів, не забезпечує навіть простого
відтворення виробництва. На вітчизняному
аграрному ринку ці вимоги економіки не вит�
римуються. Як наслідок, інвестиційна приваб�
ливість аграрного виробництва дуже низька,
економічний стан абсолютної більшості суб'єк�
тів господарювання з року в рік характеризу�
ється низькими показниками. Головним систе�
моутворюючим фактором підвищення інвести�
ційної привабливості сільськогосподарських
підприємств для виходу із "патової" ситуації
має стати ціновий механізм, який виходячи із
наведених показників не забезпечує економіч�
ного інтересу високоефективної діяльності,
перш за усе відтворення активів.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Для вирішення інвестиційних проблем сіль�

ськогосподарських підприємств необхідно:
1) активізація експорту зернових, зокрема

обсягів, які не можуть бути спожиті на внут�
рішній арені ринку;

Рис. 4. Блок7схема дослідження елементів інвестиційного забезпечення виробництва та
реалізації зерна сільськогосподарських підприємств

Джерело: власні дослідження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виходи знань 
(15) 

Комерційні 
виходи 

Результати 
діяльності 
підприємства 

Стратегії підприємства: 
- управлінські (9); 
- інноваційні (10); 
- структура продукції (11); 
- орієнтація виробництва (12) 

Внутрішньофірмова 
культура (13) 

Характеристики 
відносин у 
навчанні (14) 

Характеристики 
внутрішніх і 
зовнішніх знань 

Інвестиційне забезпечення виробництва і реалізації 
зерна сільськогосподарських підприємств 

Умови навколишнього 
середовища: 
- середовища галузі (1); 
- регуляторне середовище (2); 
- економічне середовище (1); 
- середовище знань (3) 

Людський капітал: 
- базові навички (4); 
- навчання (5) 

Структура і процеси: 
- комунікативні зв’язки 
(6); 
- виробничі функції (7); 
- розмір (8) 
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2) масштабна закупівля зерна на внутріш�
ньому ринку для створення достатніх його ре�
зервів;

3) кредитування підприємств, які бажають
купувати зерно у вітчизняних виробників;

4) підвищення ролі Аграрного фонду у фор�
муванні внутрішнього ринку зерна через виді�
лення йому достатніх обсягів коштів, а сьогодні
вже й понад норму, на здійснення фінансових
інтервенцій, виділення коштів у необхідному
обсязі з перших днів збирання урожаю, тобто
у піковий період щодо пропозицій зерна;

5) створення запасів зерна на майбутнє, що
сприятиме стабілізації цін як в урожайний, так
і неврожайний роки;

6) розширення біржової торгівлі зернови�
ми як індикатора ціноутворення;

7) реалізація проектів по будівництву, ство�
рення сільгосптоваровиробниками мережі ко�
оперативних елеваторів, включаючи торгові, за
участю зернотрейдерів та держави на засадах
асоційованого членства;

8) мінімізація обсягів реалізації зерна за
тіньовими схемами шляхом активізації діяль�
ності агроторгових домів, формування заготі�
вельно�збутових структур на регіональному
рівні як альтернативи комерційним посередни�
кам;

9) постійне вдосконалення нормативно�пра�
вової бази розвитку зернопродуктового під�
комплексу і регулювання ринку зерна.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Аграрна галузь України відіграє важливу
роль у структурі національної економіки. Не�
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Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти функціонування зарубіжних
систем аграрного страхування з різною участю держави з метою їх адаптації до вітчизняної практики. Метою статті
є формалізація існуючих у світі систем агрострахування та виділення їх елементів, які можна застосувати в украї9
нську практику відповідно до інституціональних умов. Надано характеристику двом принципово відмінним систе9
мам аграрного страхування: американській та європейській, встановлено, що переваги однієї системи є вадами іншої
та навпаки. Розроблено пропозиції з використання Україною змішаної моделі аграрного страхування, яка долає існу9
ючі вади американської та європейської моделей та зближує їх між собою через досягнення згоди між страховиками,
страхувальниками та державою. Для ефективного розвитку національного аграрного ринку рекомендовано ство9
рення державних інституцій у сфері аграрного страхування і управління сільськогосподарськими ризиками, роз9
робку критеріїв перепустки аграріїв до участі у програмах державної підтримки страхових механізмів, а також за9
провадження диференційованого підходу до визначення розміру страхових субсидій за окремими галузями рослин9
ництва і тваринництва.

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of foreign agricultural
insurance systems with different participation of the state in order to adapt them to local practices. The article is a
formalization of existing agricultural insurance systems in the world and allocation of items that can be used in accordance
with the practice of Ukrainian institutional environment. The characteristic of two fundamentally different systems of
agricultural insurance, American and European, it was found that the benefits of a system are defects of the other and
vice versa. The proposals of Ukraine using mixed model agricultural insurance, which overcomes the shortcomings of
existing American and European models and compares them with each other through an agreement between the insurers,
the insured and the state. For effective development of the national agricultural market recommended the establishment
of state institutions in the field of agricultural insurance and agricultural risk management, development of criteria
permit farmers to participate in the program for the insurance mechanisms as well as the introduction of a differentiated
approach to determine the amount of insurance subsidies for certain sectors of crop and livestock production.
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зважаючи на сприятливі кліматичні умови
для агровиробництва, сільське господарство в
Україні щорічно потерпає від небезпечних при�
родних явищ і несприятливих погодних умов,
що позначається на зниженні врожайності, не�
доборі валової продукції сільськогосподарсь�
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ких культур, внаслідок чого сільгоспвиробни�
ки отримують збитки [1, c. 21]. Держава надає
допомогу потерпілим у результаті стихійних
явищ природного характеру сільськогоспо�
дарським товаровиробникам, але її форми і
методи не відповідають провідній світовій прак�
тиці. Виділення коштів за рахунок резервного
фонду державного бюджету грунтується на ад�
міністративно�командних методах радянської
доби. Мінімізація збитків аграріїв за рахунок
прямого фінансування є суб'єктивним і неефек�
тивним. Сповільнений розвиток страхування в
аграрній сфері України пояснюється відсутні�
стю повноцінного законодавчого забезпечен�
ня, недоліками в організації та координації
співпраці головних учасників ринку страхових
послуг в аграрному секторі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблеми розвитку окремих галузей стра�

хування знаходяться у центрі уваги багатьох
вчених. Краківський Ю. відмічає, що на сьогодні
в Україні сформувалися декілька популярних
систем страхових послуг, серед яких: система
банківського страхування, система автостраху�
вання та система аграрного страхування [2, c.
55]. При формуванні системи страхових послуг
для суб'єктів аграрної сфери слід розуміти по�
треби аграрного сектору та ризики сільськогос�
подарської діяльності. Прокопчук О., Улянич Ю.,
Бечко В. справедливо наголошують, що сіль�
ськогосподарське страхування розвивається в
усьому світі як головний інструмент управлін�
ня ризиками з метою зменшення негативного
впливу погоди та інших природних чинників [3,
c. 51]. Багато авторів досліджують теоретичні
основи розвитку аграрного страхування в за�
рубіжних країнах, серед них Лобова О. [4],
Віленчук О. [5], Матвієнко Г. [6], Тарельник Н.
[7],  Сокол С. [8], Грицина О., Шолудько О.,
Тофан І. [9]. Високо оцінюючи науковий доро�
бок указаних авторів, слід визнати, що мало
уваги зосереджено на сучасному стані різних
зарубіжних програм аграрного страхування з
метою їх адаптації до вітчизняної практики.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є формалізація існуючих у
світі систем агрострахування та виділення їх

елементів, які можна застосувати в українську
практику відповідно до інституціональних
умов.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Агрострахування — це перевірений ме�
ханізм управління сільськогосподарськими
ризиками, який забезпечує баланс інтересів
усіх сторін або учасників: аграріям — захист
прибутків при втраті врожаю, кредиторам —
повернення кредитів, узятих на сільськогос�
подарські потреби, державі — продовольчу
безпеку. Система агрострахування широко
використовується в зарубіжних країнах і
має свої особливості. Практично у всіх краї�
нах світу існують системи обов'язкового
страхування від катастрофічних та природ�
них ризиків, засновані на взаємодії комер�
ційних страхових компаній і державних ор�
ганів, що виражається, зокрема, у створенні
спеціальних фондів катастроф; або систем
обов'язкового перестрахування за участю
держави.

Досвід багатьох аграрних країн світу яск�
раво засвідчує, що державна підтримка систе�
ми аграрного страхування надає виробникам
сільськогосподарської продукції додаткові
фінансові можливості [5, c. 93]. Державна
підтримка є більш ефективним напрямом ста�
білізації доходів сільськогосподарських вироб�
ників, ніж фінансова допомога, що надається
їм в окремі несприятливі роки у вигляді додат�
кових кредитів, субсидій, заліків і списань бор�
гу, відстрочок по платежах і прямих грошових
компенсацій.

 У багатьох країнах влада розглядає дер�
жавну підтримку страхування як конкретні
інвестиції в сільське господарство, які запоб�
ігають можливим майбутнім витратам держа�
ви у випадку несприятливих погодних умов та
забезпечують продовольчу безпеку та стабіль�
ність [6, c. 37]. Передумовою розвитку аграр�
ного страхування є обов'язкова участь держа�
ви в організації страхування, яка може про�
являтись у безпосередньому страхуванні ри�
зиків (така форма страхування існує в Греції,
Кіпрі), через підтримку приватного страхуван�
ня (Іспанія, США, Канада) та в солідарній
участі як держави, так і місцевих бюджетів,
професійних об'єднань виробників та страхо�
вих компаній.

Система страхування ризиків в аграрній
сфері в розвинених країнах, де держава
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відіграє провідну роль у підтримці сільсько�
господарських товаровиробників, є налагод�
женим і добре функціонуючим механізмом
[7]. Страхові компанії здійснюють свою
діяльність у середовищі підвищеного ризику,
тому що компенсують не тільки власні збит�
ки як підприємницькі структури, але і збитки
інших суб'єктів господарювання. Тому про�
блеми управління ризиками для страхових
компаній набувають особливого значення.
Центральним елементом державної підтрим�
ки є надання субсидії на оплату частини стра�
хової премії, що дозволяє знизити вартість
страхування для сільгоспвиробників та,
відповідно, забезпечити масовий характер
страхування.

У більшості розвинених країн світу щоріч�
но виділяють великі кошти на підтримку аграр�
ного сектору економіки, крім того, іноземни�
ми урядами створюються сприятливі умови для
того, щоб аграрії змогли отримати компенса�
цію на випадок неврожаю від страхових ком�
паній [8, c. 263]. У багатьох країнах ефективно
функціонують національні системи страхуван�
ня аграрних ринків.

На цей час лідерами ринку аграрного стра�
хування є Північна Америка та Західна Євро�
па [9, c. 86]. У багатьох випадках держава
надає допомогу як безпосередньо виробникам
сільськогосподарської продукції, так і стра�
ховим компаніям. Світова практика пропонує
різні варіанти розвитку системи страхування
для аграрного сектора: надання страхових по�
слуг приватними страховими компаніями без
допомоги держави (Швеція); участь держави
в пулах перестрахування (Іспанія); субсиду�
вання страхових премія за певними страхови�
ми продуктами, наприклад від граду (Франція.
Австрія); надання фінансової допомоги для
покриття катастрофічних збитків (Німеччина,
Італія, США, Канада); субсидування програм
страхування від багатьох ризиків (мультири�
зики) (Канада, США); створення спеціальної
державної установи для реалізації політики в
сфері аграрного страхування (Іспанія, Кана�
да, США); формування страхової інфраструк�
тури.

У міжнародній практиці страхування сіль�
ськогосподарських ризиків сформувались дві
основні моделі, які умовно можна назвати "аме�
риканська" та "європейська". Для "американсь�
кої" моделі, яка застосовується в США та Ка�
наді, характерна значна підтримка держави у
страхуванні сільськогосподарських ризиків
шляхом надання субсидій на сплату частини
страхової премії.

Уряд США та Канади активно намагають�
ся захистити виробників агропродукції у
своїх країнах. Раніше допомога надавалася у
вигляді прямих виплат після катастрофічних
ризикових подій для компенсації загибелі
значної частини врожаю фермерам. За попе�
редні 20—25 років уряди усвідомили, що їх
фінансові можливості обмежені та інші галузі
агросектору також потребують державної
підтримки. Тому було створено урядові про�
грами страхування сільськогосподарських
культур, які надають пряму фінансову допо�
могу фермерам, а також допомагають краще
розпланувати програму фінансової підтрим�
ки всьому аграрному сектору у довгостро�
ковій перспективі. Ситуативні виплати за ка�
тастрофічними збитками ще існують, але про�
грами страхування сільгоспкультур стали го�
ловним інструментом для фермерів щодо уп�
равління ризиками. Уряди у значній мірі суб�
сидують як страхові премії, так і збитки за
цими програмами, вважаючи, що їх допомо�
га необхідна до тих пір, поки існують значні
коливання урожайності чи цін на сільськогос�
подарську продукцію.

Страховий бізнес США за своїм розмахом
не має собі рівних в світі. Американські стра�
хові монополії контролюють приблизно 50%
всього страхового ринку індустріально роз�
винених країн світу (страхова індустрія в
США є єдиною, яка не підпадає під антимо�
нопольне законодавство). Для проведення
державної політики у сфері аграрного стра�
хування при Міністерстві сільського госпо�
дарства було створено Агентство з управлі�
ння ризиками (Risk Management Agency —
RMA), головними функціями якого є конт�
роль за діяльністю страхових компаній, заді�
яних в державних програмах, контроль за
виконанням страхових угод та розподіл стра�
хових субсидій. RMA також керує Федераль�
ною корпорацією по страхуванню врожаю
(FCIC), що є державною компанією, через яку
здійснюється контроль за діяльністю вироб�
ників та страховиків, перевіряється актуар�
на збалансованість федеральних програм
страхування врожаю, надаються стандартні
угоди з перестрахування ризиків, реалізують�
ся програми державної підтримки, серед
яких: Програма захисту від катастрофічних
ризиків (Catastrophic Risk Protection CRP),
Програма мультиризикового страхування
врожаю (Multiple Peril Crop Insurance —
MPCI), Програма "Груповий план" (Group
Risk Plan — GRP), Програма захисту доходу
(Income Рrotection — IP) та інші.
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Американська модель передбачає залучен�
ня до страхування аграріїв держави через на�
дання субсидій нею на сплату частини страхо�
вих премій, фактично сплачених страхуваль�
никами. Це забезпечує здешевлення вартості
страхових послуг та підтверджує їх приваб�
ливість для споживачів. Стандартний обсяг
відшкодування державою частини сплачених
страхових премій страхувальниками складає
50% вартості послуги страхування. Проте, ад�
міністратори існуючої системи диференційо�
вано підходять до субсидування премій, зок�
рема, у Канаді, Іспанії та США їх обсяги
збільшуються до 60—80% на значущі для краї�
ни види культур, фруктів, сільськогосподарсь�
ких тварин.

У США фермери для страхування сільгос�
пкультур звертаються до незалежних агентів,
які працюють від імені приватних страхових
компаній. Федеральне правління відшкодовує
приватним страховим компаніям витрати на
адміністрування мультиризикового страху�
вання згідно з підписаною угодою. Страхови�
ки платять певний процент із цих коштів неза�
лежним агентам, які продають страховий про�
дукт.

У Канаді програма мультиризикового
страхування функціонує інакше, де існують
погодження між федеральним урядом та
кожною провінцією, які продають фермерам
страхові продукти через Королівські корпо�
рації (засновані державою комерційні ком�
панії). Провінції управляють страховими про�
грамами самостійно та можуть звертатися за
допомогою до федерального правління
тільки в крайніх випадках. Міжнародні пере�
страхувальники та перестрахувальні броке�
ри беруть участь у бізнесі після оформлення
взаємовідносин між приватними страховими
компаніями, Королівськими корпораціями та
відповідними державними органами. Не див�
лячись на те, що мультиризикове страхуван�
ня перестраховується урядом, страховики
утримують значну кількість ризиків у своєму
портфелі, додаючи до договорів страхуван�
ня від граду та певних ризиків. Страховики
самостійно перестраховують частину чи всі
прийняті ризики на міжнародних ринках пе�
рестрахування.

Перевагою американської моделі моделі
страхування ризиків у сільському господарстві
є захищеність агровиробників і страховиків,
проте її недоліком можна вважати високі адмі�
ністративні витрати держави та складність кон�
тролю загрози зниження мотивації страхуваль�
ника до уникання та запобігання настанню ри�

зику, через що може зрости вірогідність поне�
сення збитків.

"Європейську" модель (Великобританія,
Німеччина) можна охарактеризувати як при�
ватну, яка передбачає мінімальне втручання
держави і покупку сільгоспвиробниками стра�
хового полісу за його повною ціною. Тому
страхові компанії пропонують на ринку тільки
ті страхові продукти, які можуть бути продані
по реальній ціні, а це, переважно, продукти
страхуванні від окремих ризиків, тому що
мультиризикові продукти є для фермерів за�
надто дорогими. За цією моделюю не відбу�
вається здешевлення вартості страхових по�
слуг державою. У більшості країн Європи (Іта�
лія, Франція, Німеччина, Австрія) держава
бере мінімальну участь в аграрному страху�
ванні, контролюючи лише діяльність приват�
них страхових компаній у цьому секторі рин�
ку страхових послуг. Серед недоліків євро�
пейської моделі можна назвати незахищеність
страхувальників та зниження їх активності на
страховому ринку.

Як свідчить міжнародний досвід, найефек�
тивнішим при страхуванні аграрних ризиків є
поєднання двох моделей. Змішану модель стра�
хування аграріїв можна вважати завершеною,
проте у межах окремих держав вона здатна
відрізнятися. Найрозвиненіша змішана систе�
ма страхування сільськогосподарських ризиків
діє в Іспанії. За оцінками експертів міжнарод�
ного проекту ЄС Tacis "Вдосконалення управ�
ління ризиками фермерських господарств та
малих і середніх господарств в аграрному сек�
торі", сектор агрострахування в Іспанії є най�
більшим в Європі й третім за розміром у світі
після США і Канади.

Іспанська система аграрного страхування є
унікальною в Європі, тому що до недавнього
часу вона вважалася єдиною європейською
моделлю, яка, як і "американська", передбача�
ла активну роль держави у підтримці страху�
вання аграрних ризиків. В Іспанії фермерам
надають субсидії для сплати страхових премій
і контролюється перестрахування; допомогу
страховикам у здійсненні страхування аграр�
них ринків надає Страховий аграрний пул (за�
страховано 80 % культур).

Система аграрного страхування в Іспанії
побудована на зацікавленості та взаємодії
трьох основних учасників — сільгоспвироб�
ників, страхових компаній, держави. Сільгосп�
виробники зацікавлені в тому, щоб отримати
страховий захист але, по можливості, знизити
його вартість. Страхові компанії бажають на�
дати страховий захист, але відчувають брак
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необхідної інформації та методологічних роз�
робок для роботи в аграрній сфері. Уряд, який
переслідує державний інтерес, бажає створи�
ти умови стабільної роботи аграрного секто�
ру, тобто захистити виробника, але витратити
на це як найменше державних коштів. У такій
ситуації виникає потреба у державній під�
тримці страхування, тому що вона дозволяє
більш ефективно використовувати бюджетні
кошти, досягти більшого ефекту при менших
витратах. Державна підтримка страхування
направлена на подолання тих обмежень, які
заважають розвиватися аграрному страхуван�
ню, спрямована на здешевлення страхування
для сільгоспвиробників через механізми субси�
дованої страхової премії та на надання інфор�
маційної й методологічної підтримки страхо�
вим компаніям.

Іспанська модель забезпечує, з одного
боку, потрібний рівень страхування в аграр�
ному секторі, а з іншого — створює певну за�
цікавленість аграріїв у посиленні захисту май�
нових інтересів. Звичайно, досить складно виз�
начити універсальну модель, яка би підходи�
ла всім країнам. Проте, адаптуючи визначені
позитивні моменти зарубіжного досвіду, слід
розробити та запровадити найбільш оптималь�
ну для аграріїв модель страхування з держав�
ною фінансовою підтримкою. При цьому не�
обхідним є, по�перше, запровадження дифе�
ренційованого підходу до визначення розмі�
ру страхових субсидій. По�друге, слід врахо�
вувати доцільність запровадження своєрідної
страхової перепустки аграріїв до участі у про�
грамах державної підтримки. По�третє, за
участі аграріїв слід розробити якісні страхові
продукти, включно з тими, що враховують зни�
ження якості сільськогосподарської про�
дукції.

Нині країни Європи почали використовува�
ти досвід Іспанії — субсидоване аграрне стра�
хування почало розвиватися в Італії, при цьо�
му інші країни ретельніше досліджують цю мо�
дель і можливості її застосування. Врахував�
ши іспанський досвід, Італія стала лідером із
захисту сільськогосподарських товаровироб�
ників на світовому ринку аграрного страхуван�
ня [10, c. 173]. У країні існує достатнє їх забез�
печення державними фінансовими ресурсами
субсидованого характеру — рівень державної
підтримки становить 72 %, що на 27 % більше
ніж у США — країні�еталоні зі страхування
сільськогосподарських товаровиробників з
державною підтримкою. До того ж у цій країні
представлено дві групи об'єктів страхування:
сільськогосподарські культури та тварини, тоді

як в інших країнах найбільшу питому вагу зай�
має на аграрному страховому ринку захист
сільськогосподарської продукції рослинниць�
кої галузі.

Певні особливості має агрострахування
у Польщі, де кількість страхових ризиків, від
яких може застрахуватися сільгоспвироб�
ник, є обмеженою, внаслідок неефектив�
ності і високої вартості страхових послуг.
Виділяють два фактори зниження привабли�
вості страхових програм для фермерів. Пер�
ший — асиметрія потреб страхувальника та
можливостей страховика, "моральний ри�
зик", який виникає в момент навмисної зміни
страхувальником способу виробництва,
який призводить до збільшення розміру
збитків. Другий фактор — коливання цін на
сільгосппродукцію на внутрішньому ринку
країни, пов'язане з природними ризиками
(повінню, посухою, епідемією серед сіль�
ськогосподарських тварин тощо). Польські
фермери зобов'язані застрахувати не менш
50% польових куль тур та худоби. До
сільськогосподарських культур, які підляга�
ють обов'язковому страхуванню в Польщі,
належать: зерно, кукурудза, рапс, ріпа,
хміль, тютюн, овочі відкритого грунту, пло�
дові дерева і кущі, полуниця, картопля, цук�
ровий буряк та бобові. До страхових ризиків
належать збитки від повені, граду, посухи,
негативних наслідків зимування і весняних
заморозків. Домашню худобу польський
фермер повинен застрахувати мінімум за
одним із таких страхових ризиків: ураган,
повінь, злива, град, блискавки, зсуви, лави�
ни, вимушений забій худоби. Обов'язковому
страхуванню підлягає домашній скот: вели�
ка рогата худоба, коні, вівці, кози, домашня
птиця та свині. Максимальна страхова сума
визначається розпорядженням Міністерства
сільського господарства та розвитку сіль�
ських районів. У Польщі держава забезпечує
функціонування Страхового гарантійного
фонду для здійснення 100 % виплат страхо�
вого відшкодування за договорами обов'яз�
кового страхування відповідальності осіб,
зайнятих у сільському господарстві.

Сучасний етап розвитку світової економі�
ки й міжнародних відносин характеризується
посиленням інтеграційних процесів, що при�
водять до формування спільних стандартів у
галузі страхування. Функціонування страхо�
вих систем різних країн Європи характери�
зується постійним взаємозв'язком і взаємо�
дією. Інтеграція України у сучасний євро�
пейський економічний та правовий простір
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передбачає адаптацію та гармонізацію націо�
нального законодавства з нормами й стандар�
тами правової системи Європейського Союзу,
що потребує формування розвинутого ринку
страхування, сприяння економічній діяльності
всіх ринкових суб'єктів, розширення правової
бази, застосування методів впливу держави на
страховий ринок, що відповідають європейсь�
ким стандартам.

Для того, щоби досягти рівня показників
іноземних страхових компаній, в Україні не�
обхідно розробити нову ефективну систему
страхування сільськогосподарських ризиків
за підтримки держави з одного боку, а з іншо�
го — розвивати діяльність аграрного страхо�
вого пулу та розширювати чисельність його
учасників. У контексті вибору моделі партнер�
ства між приватним і державним секторами у
сфері агрострахування в Україні є доцільним
заснувати Державну аграрну страхову компа�
нію (ДАСК), яка виконуватиме функції стра�
ховика, перестраховика та адміністратора си�
стеми страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою [11, c. 125].
У такому випадку витрати держави на побу�
дову системи страхування сільськогоспо�
дарської продукцї будуть незначними унаслі�
док відсутності витрат на створення мережі
ДАСК, оскільки роботу по страхуванню в ре�
гіонах будуть виконувати приватні страхові
компанії через свою розгалужену мережу,
використовуючи свій персонал. Державна аг�
рарна страхова компанія, виконуючи функції,
перш за все, перестраховика та адміністрато�
ра системи, буде координувати та контролю�
вати всю діяльність із питань страхування
сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою. Управляючи основними фінансо�
вий ресурсами, ДАСК буде гарантувати стра�
хові виплати сільгоспвиробникам за зобов'я�
заннями по договорах страхування сільсько�
господарської продукції з державною під�
тримкою.

Пропонується, щоб аграрії оплачували
страховим компаніям 50% вартості поліса, який
буде покривати лише 50% потенційної випла�
ти. Проте страховик відразу ж після укладен�
ня договору з аграрієм зможе направити у
ДАСК прохання про отримання другої поло�
вини платежу, яку буде страховикам через
ДАСК направляти Міністерство аграрної полі�
тики. Тільки після отримання цих коштів з дер�
жбюджету страхова компанія гарантуватиме
повне покриття збитків при настанні страхово�
го випадку. На випадок виникнення непередба�
чених обставин, коли страховики не зможуть

компенсувати шкоду за договорами, при ДАСК
має бути створено Фонд гарантування відшко�
дування катастрофічний збитків за рахунок 3%
відрахувань від премій страховика. У разі не�
стачі коштів для виплат постраждалим аграрі�
ям фонд повинен мати змогу отримати кредит
з держбюджету. При виникненні заборгова�
ності фонду перед державою страхові тарифи
з агрострахування мають переглядатися у бік
підвищення.

Також пропонується створення Державно�
го агентства з управління сільськогосподарсь�
кими ризиками з розвиненою регіональною
інфраструктурою. Його основними функціями
буде формування баз даних сільськогоспо�
дарських ризиків за регіонами та їх кількісна
оцінка як обов'язкова передумова розвитку
агрострахування. Оскільки для розробки стра�
хових програм необхідні достовірні дані щодо
врожайності культур відповідно до погодних
умов, а також бази даних по річних збитках в
аграрному секторі для проведення відповідних
актуарних розрахунків.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
1. Надано характеристику двом принципо�

во відмінним системам аграрного страхування:
американській та європейській. Переваги однієї
системи є вадами іншої та навпаки. Амери�
канська модель страхування сільськогоспо�
дарських ризиків забезпечує стабільний розви�
ток аграрного ринку, але платою за це є високі
адміністративні витрати держави та загроза
зниження мотивації страхувальника до уникан�
ня та запобігання настанню ризику. Європейсь�
ка модель аграрного страхування не створює
преференцій для страхувальників іщ боку дер�
жави, що в умовах високого рівня сільськогос�
подарських ризиків знижує їх активність на
страховому ринку.

2. Для України рекомендується змішана мо�
дель аграрного страхування, яка долає існуючі
вади американської та європейської моделей та
зближує їх між собою через досягнення згоди
між страховиками, страхувальниками та дер�
жавою. Вона дозволяє оптимізувати фінансові
витрати держави на субсидіювання вартості
страхових полісів і моральний ризик страху�
вальника унаслідок незацікавленості у штучно�
му збільшенні розміру збитків. Для ефективно�
го розвитку національної системи агростраху�
вання доцільно створити Державну аграрну
страхову компанію і Державне агентство з
управління сільськогосподарськими ризиками,
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а також розробити критерії перепустки аг�
раріїв до участі у програмах державної під�
тримки страхових механізмів, а також запро�
вадити диференційований підхід до визначен�
ня розміру страхових субсидій за окремими
галузями рослинництва і тваринництва.

Перспективами подальших досліджень є
розробка рекомендацій із розвитку індексно�
го страхування сільськогосподарських ризиків.
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поліпшення стану навколишнього середовища
країни. Під час дослідження вивчений сучасний
досвід країн Європейського Союзу з цього при�
воду, запропоновано принципи впровадження
раціонального природокристування за допомо�
гою податків та зборів (прямих та непрямих пла�
тежів), податкових заохочень та покарань.
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PROBLEMS OF ADAPTATION OF MODERN ECOLOGICAL AND ECONOMIC TOOLS
IN UKRAINE

Проблема збереження навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів залишається ак9
туальною як для окремих країн, так і в глобальному масштабі. На сьогоднішній день в Україні не сформовано ефективну
систему управління якістю природного середовища, країна не змогла відсунути загрозу екологічної кризи. Для виправлення
ситуації важливу роль може зіграти гнучке використання економічних інструментів регулювання.

Стає все більш очевидним, що чинний механізм екологічної політики значною мірою вичерпав свої можливості і потре9
бує оновлення.

Вироблення нових методичних підходів до вирішення питань збереження навколишнього середовища в плані безконфл9
іктного співіснування екосфери і людської цивілізації представляє складну проблему і в теоретичному і в практичному плані.

Одним з основних напрямів майбутньої екологічної політики стає посилення її економічної складової, застосування
економічних інструментів для покращення стану навколишнього середовища.

Результати досліджень дозволяють зробити висновок, що впровадження в Україні еколого9економічних інструментів
може зіграти важливу роль в економічному розвитку країни, в питаннях збереження її екології та виходу з екологічної кризи.

The problem of preservation of the environment and rational use of natural resources remains important for individual
countries and on a global scale. To date, Ukraine has not formed an effective system of quality management of the natural
environment, the country managed to push back the threat of ecological crisis. To remedy this situation an important role can
play the flexible use of economic instruments of regulation.

Today it is becoming increasingly apparent that the existing mechanism of environmental policies is largely exhausted its
possibilities and needs to be updated.

Development of new methodological approaches to solving environmental issues in terms of conflict9free coexistence of the
ecosphere and human civilization is a complex problem in theoretical and practical terms.

One of the main directions of future environmental policy is the strengthening of its economic component, the application of
economic instruments to improve environmental conditions.

The results allow to conclude that the adoptation in Ukraine of environmental and economic instruments can play an important
role in the economic development of the country, in the preservation of its environment and promote withdrawal from the
ecological crisis.

Ключові слова: еколого*економічне регулювання, еколого*економічні інструменти, раціональ*
не природокористування, охорона навколишнього середовища, екологічна політика, екологічні
проблеми, оптимальна структура виробництва, застосування екологічних лімітів і зборів.

Key words: еcological and economic regulation, environmental and economic instruments,
environmental management, environmental protection, environmental policy, environmental problems,
the optimal structure of production, application of environmental limits and fees.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах посилення міжнародних зв'язків
та глобалізації, стає зрозуміло, що Україні не�
обхідно впроваджувати основні економічні
інструменти екологічного управління та еколо�
гічної економіки в області промисловості і со�
ціальної сфери. Це дозволить не тільки підви�
щити рівень екологічної безпеки держави, але
й підняти економіку на більш високий рівень,
посилити міжнародне співробітництво з краї�
нами європейського регіону.

Дослідження впливу економічних важелів
на екологічне управління в країнах Заходу роз�
почалося ще у другій половині ХХ ст. Але ук�
раїнські економісти та науковці, які вивчають
навколишнє середовище, почали активну робо�
ту в цьому напрямку тільки на початку нового
тисячоліття.

Сьогодні є очевидним, що проблеми раціо�
нального природокористування, охорони на�
вколишнього середовища та економіки взаємо�
пов'язані: економічне зростання не повинно
супроводжуватися руйнуванням і виснажен�
ням навколишнього природного середовища.
Без додержання обов'язкового виконання цієї
вимоги неможливо забезпечити сталий еконо�
мічний розвиток держави.

Актуальність дослідження зарубіжного
досвіду еколого�економічного регулювання і
можливостей його застосування в Україні по�
в'язано з тим, що в країні розробляється та
функціонує господарський механізм природо�
користування, адекватний розвитку держави.
Між тим дослідження й аналіз практики еко�
лого�економічного регулювання в Україні
свідчать про його недостатню ефективність і
неповне використання досвіду розвинених
країн у розглянутій області.

Технічний та економічний розвиток не пови�
нен вступати в протиріччя з інтересами навко�
лишнього середовища. Еколого�економічне ре�
гулювання має будуватися так, щоб виробник
був економічно зацікавлений в ресурсозберіга�
ючих технологіях, а вимоги підтримання відпо�
відного стану навколишнього середовища не
повинні означати згортання виробництва. Вони
навпаки зобов'язані стимулювати розвиток но�
вих ресурсозберігаючих технологій та ідей.

Еколого�економічне регулювання має поєд�
нувати рішення які технологічно реалізуються,
економічно можливі, соціально бажані, еколо�
гічно безпечні. Забруднення не повинно бути
дешевше, ніж його попередження.

 Відповідно до Закону України "Про охоро�
ну навколишнього природного середовища" [1]

економічні заходи в цій сфері передбачають
наступне: визначення джерел фінансування,
встановлення лімітів, нормативів збору і
розмірів збору за спеціальне використання
природних ресурсів і забруднення навколиш�
нього середовища, надання податкових, кре�
дитних та інших пільг при впровадженні мало�
відходних, енерго� і ресурсозберігаючих тех�
нологій, а також відшкодування в установле�
ному порядку шкоди. З допомогою цих інстру�
ментів рівень забруднення у відповідному ре�
гіоні повинен бути знижений до мінімальних
розмірів.

Ліміти, або так звані податки (з термінології
західної екологічної науки), домінують у прак�
тичній екологічній політиці не тільки України,
але й інших європейських країн. Це найбільш
простий і в той же час ефективний спосіб регу�
лювання державою якості навколишнього се�
редовища, бо він носить прямий характер. По�
датки мають різні форми, як правило, для кож�
ного окремого підприємства встановлюються
нормативи гранично допустимих викидів, що
дає можливість контролювати забруднення
безпосередньо їм. Крім того, така форма сти�
мулює підприємство вишукувати менш затратні
методи необхідного скорочення викидів з ме�
тою максимізації прибутку.

При кризових екологічних ситуаціях та при
наявності токсичних шкідливих речовин подат�
кова політика є особливо сприятливою, бо за�
борона забруднення або ж виробництва при�
зводить до абсолютного запобігання виникнен�
ня збитків [2].

Прямим принципом податкового регулю�
вання протистоїть непрямий принцип зборів.

При цьому здійснення діяльності, що за�
бруднює навколишнє середовище, не заборо�
няється, вона просто стає надто дорогою для
забруднювача.

В останні роки в ряді країн (Франції, Швеції,
Нідерландах, Великобританії) одержала поши�
рення модифікована форма екологічних ліцен�
зій — сертифікати на використання навколиш�
нього середовища (так звані "зелені" сертифі�
кати). Вони є інструментом екологічної політи�
ки, який поєднує методи прямого адміністра�
тивного регулювання з перевагами ринку. Сер�
тифікати випускаються державою, а їх зміст
полягає в тому, що вони дають право на ски�
дання певної кількості конкретного забрудню�
вача в заздалегідь обумовлений час. Загальна
кількість сертифікатів визначається по кожно�
му забруднювачу виходячи з встановлених
стандартів. Таким чином, створюється контро�
льований державою ринок сертифікатів. Дер�
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жава, використовуючи такий інструмент, га�
рантує певні верхні межі забруднення. Із
зміною стандартів держава скуповує частину
сертифікатів, що перебувають в обігу, або на�
впаки випускає їх додатково. Сертифікати
отримують все більше поширення в енергетич�
ному господарстві країн ЄС, замінюючи мето�
ди прямого державного втручання в економі�
ку.

У країнах ЄС все більш широке застосуван�
ня знаходять методи непрямого регулювання
природокористування, в тому числі платежі за
використання ресурсів (мінерально�сировин�
них, водних, земельних, лісових), податки на
викиди шкідливих речовин в навколишнє сере�
довище, податкові пільги та інше. Ця група ме�
тодів надає фірмам більшу самостійність у ви�
борі шляхів, засобів та строків вдосконалення
своєї екологічної політики, ніж методи прямо�
го регулювання.

Особливе місце серед інструментів непря�
мого регулювання природокористування в
країнах ЄС належить податкам. При цьому в
повній мірі використовується їх стимулююча та
регулююча функції. Податкові системи цих
країн усе більш активно виступають як засіб
впливу на сукупний попит і механізм стимулю�
вання суб'єктів господарювання до раціональ�
ного використання факторів виробництва та
зниження негативного впливу на навколишнє
середовище.

У 90�ті роки минулого століття у ряді країн
ЄС (Німеччина, Швеція, Данія, Фінляндія та
інші) була проведена реструктуризація податко�
вих систем, у ході якої при зниженні загального
рівня податкового тягаря було збільшено
кількість і ставки екологічних податків, скасо�
вані субсидії "екологічно брудних" галузей (на�
приклад, сільського господарства, вугільної
промисловості). Іншими словами, було здійсне�
но "екологізацію" податкових систем, спрямо�
вана на стимулювання ресурсозбереження і зни�
ження забруднення навколишнього середовища.

Важливу роль на сьогоднішній день у рамках
екологічної політики відіграють також "істин�
но" податкові інструменти. До головної особли�
вості податкового еколого�економічного ін�
струментарію відноситься те, що кошти, зібрані
таким шляхом, надходять на бюджетні рахунки
і йдуть на фінансування екологічних проблем.
Податки екологічної спрямованості стягують�
ся або окремо (тобто передбачені спеціальні
статті), або в складі інших податків [3].

Досягнення оптимальних взаємодій в сис�
темі "людина — суспільство — природа" є
фундаментом для подолання загрози еколог�

ічних ризиків і глобальної екологічної кризи,
виникнення якого є абсолютно реальним в
найближчому майбутньому. Для реалізації
цієї стратегічно важливої мети людству необ�
хідно здійснити цілий комплекс глобальних
заходів, яким можна дати назву "екологічна
політика".

Екологічна політика передбачає оптималь�
ну структуру виробництва, темпи розвитку,
якого забезпечують відтворення середовища і
дають гарантії суспільству економічне про�
цвітання. Для розробки дійсно якісної стратегії
на національному рівні необхідно включати
основні постулати концепції сталого розвитку,
пріоритетним напрямом якої є оптимізація
життєдіяльності людства в умовах екологічної
безпеки та безконфліктних стосунків всередині
суспільства і з іншими живими організмами, що
населяють географічну оболонку. Отже, для
забезпечення гармонії в системі "людина —
суспільство — природа" необхідно модернізу�
вати класичні для людства методи і способи
господарювання. Доцільно впроваджувати еле�
менти екологічної економіки, інструменти, так
званих "зелених" технологій, грамотно будува�
ти екологічну політику на різних рівнях, підви�
щувати роль громадськості у вирішенні еколо�
гічних проблем.

Одна з головних завдань природоохорон�
ної політики в Україні полягає у створенні для
неї більш надійною дохідної бази.

Вдосконалення таких інструментів, як лімі�
тування та збори за забруднення навколишнь�
ого природного середовища, сприяє створен�
ню більш тісного взаємозв'язку між ними і на�
дання їм, у першу чергу, функції стимулюван�
ня.

Незважаючи на настільки широке застосу�
вання лімітів і зборів у практичній екологічній
політиці багатьох країн, при здійсненні аналі�
зу методологічних засад формування цих
інструментів виявляється ряд властивих їм іс�
тотних недоліків.

Так, якщо податкова політика наказує під�
приємству скоротити розміщення відходів на
певне значення або до певного максимального
рівня, то в підприємства є привід знайти менш
витратний метод необхідного скорочення за�
бруднення. Це виправдано тоді, коли метою
підприємства є максимізація прибутку.

В іншому положенні знаходяться регульо�
вані підприємства, якщо задається не цільове
значення, а метою скорочення забруднення
служить заданий спосіб виробництва. При
цьому звужується оперативний простір для
підприємства, яке розробляє маловитратні
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можливості скорочення забруднення. Тому не
завжди можливо застосувати ефективне
рішення.

Тепер розглянемо динамічний стимулюю�
чий вплив податків, тобто їх здатність створю�
вати еколого�технічний прогрес.

Якщо підприємства діють врозріз з подат�
ковою політикою, яка наказує їм максимальні
межі викидів, то для них буде доцільно шукати
нові способи, які дозволили б витримувати ці
межі при менших витратах, ніж традиційні
прийоми запобігання забруднення. Однак це не
повинно відбуватися за допомогою адитивних
(end�of�pipe — "кінець труби") заходів. Більш
того, в ході технічного перетворення на
підприємстві може цілком встановитися інтег�
рація екологічного та виробничо�технічного
прогресу. У фірм при такому вигляді екологіч�
ної політики буде відсутній привід до створен�
ня і впровадження прийомів і засобів, які вели
б до скорочення викидів понад встановлений
державою максимального значення. Понесені
при цьому витрати не увінчалися б успіхом.
Перевиконання норми може виявитися, випад�
ковим побічним продуктом виробничо�техніч�
ної інновації.

 Щодо зборів екологічна адекватність прий�
няття рішень є негативним у тому розумінні, що
значення забруднення, до яких прагнуть, не є
безпосередньо предметом політики, а повинні
бути досягнуті завдяки вмінню суб'єктів при�
стосовуватися до встановлюваних державою
цінами на забруднення. Якщо з прийняттям
рішення про збори домагаються певного ре�
зультату забруднення в регіоні, то необхідно
мати уявлення про тактику пристосування
охоплених зборами підприємств. Оскільки
суб'єкт забруднення, встановлює прибуток
найвищої межі, прагне до того, щоб свої гра�
нично допустимі витрати на запобігання заб�
руднення привести у відповідність з розміром
податкової ставки, то для адекватної мети вста�
новлення ставки податку необхідні відомості
про понесені винуватцем витрати на запобіган�
ня забруднення.

Якби держава могла вносити свої коректи�
ви в відхилення між ситуацією, яка повинна
бути і що є, то воно відповідно змінювало б
ставку збору. Але зважаючи на те, що даний
процес є надзвичайно складним і невизначеним,
скориговане припущення про фактичні гра�
ничні витрати на запобігання забруднення та�
кож може бути помилковим [2].

Цих і інших перерахованих недоліків, існу�
ючих на цей момент у системі економічних
інструментів екологічного управління, мож�

ливо уникнути як шляхом коригування ос�
танніх, так і з застосуванням інших інстру�
ментів, зокрема сертифікатів на право забруд�
нення.

При застосуванні сертифікатів як інстру�
ментів екологічної політики зберігається такий
самий фінансовий стимул до інновації, як і при
політики зборів: чим більше знижуються вики�
ди внаслідок технічного прогресу в охороні на�
вколишнього середовища, тим більше коштів на
придбання сертифікатів економить підприєм�
ство. Крім цього, воно може свої сертифікати,
вивільнені в результаті технічного прогресу,
продати іншим підприємствам та отримати до�
датковий прибуток.

Крім того, рішення питання за допомогою
сертифікатів дозволяє уникнути екологічну
ненадійність (перевага зборів в сенсі надійності
екологічного впливу переходить в ненадійність
щодо ефекту понесених витрат). Оскільки чис�
ло випущених сертифікатів обмежена цільовим
значенням, то легально воно не може бути пе�
ревищене.

Хотілося б підкреслити, що сертифікати є
інструментом державної екологічної політики.
При сертифікатному врегулювання гранична
межа викидів також гранично задана, як і при
"прототипі" податкового врегулювання. До
ринкової економіки воно відноситься лише ос�
тільки, оскільки приймається рішення про де�
централізований поділ попередньо заданого
складу можливостей забруднення з урахуван�
ням ринкових цін.

При цьому сертифікатна політика надає
наступні переваги:

— на відміну від податку на забруднення для
точного досягнення мети державі не повинні
бути відомі граничні витрати на запобігання
забруднення;

— варіанти завантаження виробничих по�
тужностей, регіональні зміни економічної
структури, інфляція і т. д. при сертифікатному
рішенні не позначаються негативно на досяг�
нення екологічної мети;

— основна відмінність між екологічною по�
даткової та сертифікатної політикою полягає
в тому, що екологічні влади в останньому ви�
падку звільнені від необхідності для досягнен�
ня еколого�політичної мети проявляти пост�
ійно еколого�політичну ініціативу, реагувати на
зміни, які відбуваються в процесі господарю�
вання [2].

Важливу роль на сьогоднішній день у рам�
ках екологічної політики відіграють також
"істинно" податкові інструменти. До головної
особливості податкового еколого�економічно�
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го інструментарію відноситься те, що кошти,
зібрані таким шляхом, надходять на бюджетні
рахунки і йдуть на фінансування екологічних
проблем. Податки екологічної спрямованості
стягуються або окремо (тобто передбачені
спеціальні статті), або у складі інших податків
[3].

На наш погляд, у контексті перетворення
цієї форми інструментів необхідно, насампе�
ред, створення балансу протилежних стимулів:
пільгових та дискримінаційних.

Тут необхідно звернути увагу на те, що по�
зиція багатьох керівників, що приймають рі�
шення в рамках екологічно орієнтованого уп�
равління, наприклад, з приводу вибору тієї чи
іншої маловідходної технологічної системи,
виходить насамперед з економічного крите�
рію. Екологічний критерій часто просто ігно�
рується. Наприклад, внесення зборів за розм�
іщення твердих відходів розглядається лише
як елемент фіскальної політики. Тому функ�
ція стимулювання повинна враховувати
найбільш повною мірою цей психологічний
фактор. Для цього необхідно інтегрувати еко�
логічні інтереси з інтересами економічними
таким чином, щоб керівник розглядав пошук
шляхів зниження обсягу утворення і складу�
вання відходів як спосіб поліпшення резуль�
тату виробничої діяльності — збільшення чи�
стого прибутку.

Введення пільгового оподаткування тим
більш актуально в умовах відсутності фінансо�
вих коштів у підприємств. Відомо, що джере�
лами фінансування природоохоронної діяль�
ності на рівні підприємства можуть бути: бюд�
жетні асигнування під цільові програми, поза�
бюджетні джерела, зокрема, фонди охорони
природи різного рівня, кредити і власні кошти
підприємства. Як показує практика, на підприє�
мствах промисловості основними джерелами є
власні кошти.

У той же час у всіх розвинутих країнах світу
значна частина витрат екологічної спрямова�
ності здійснюється шляхом фінансування з дер�
жавного бюджету.

Наприкінці хотілося б відзначити, що важ�
ливим напрямком у вирішенні проблем приро�
доохоронного характеру є міжнародне
співробітництво, максимальне використання
позитивного зарубіжного досвіду, методич�
ної, матеріально�технічної та фінансової
підтримки розвинених держав. Ефективне
екологічне управління в умовах переходу до
ринку має грунтуватися на поєднанні, що вже
склалися, і нових, викликаних вимогою часу,
механізмів.

Рішення екологічних проблем в Україні по�
требує активізації наукових досліджень у цьо�
му напрямі та подальшого вдосконалення за�
конодавчої бази екологічних інструментів, та�
ких, як платежі, податки, штрафи, що дозво�
лить, у свою чергу, більш ефективно вирішува�
ти екологічні проблеми. Для цього необхідно
всебічне вивчення зарубіжного досвіду, зокре�
ма країн ЄС, та його імплементація у правове
поле України. При реалізації інвестиційних
програм і програм розвитку регіонів слід при�
діляти особливу увагу обліку і оцінці збитків
для підприємств. Це дасть можливість уникну�
ти серйозних екологічних проблем та підвищи�
ти еколого�економічну ефективність діючих
підприємств.

Література:
1. Закон України "Про охорону навколиш�

нього природного середовища": за станом на 24
груд. 2015 р. / Верховна Рада України. — Офіц.
вид. — Київ: Відомості Верховної Ради Украї�
ни від 08.10.1991. — 1991. — № 41. — Ст. 546.

2. Endres A. Umweltоkonomie: eine Einfuh�
rung. / A. Endres. — Darmstadt: Wiss. Buchges,
1994. — 430 с.

3. Мельник Л.Р. Екологічна економіка:
Підручник / Л.Р. Мельник. — Суми: Видавниц�
тво "Університетська книга", 2001. — 350 с.

4. Теоретические и прикладные аспекты эко�
номико�экологического анализа в управлении
природопреобразующей деятельностью: кол�
лективная монография / Громова Е.Н. и др.;
под науч. ред. Р.А. Крыжановского; НАН Укра�
ины, Ин�т пробл. рынка и экон.�эколог. иссле�
дований. — Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины,
2014. — 190 с.

References:
1. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law

of Ukraine " On Environmental Protection",
Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 41.

2. Endres, A. (1994), Umwelt?konomie: eine
Einfоhrung, Wiss. Buchges, Darmstadt, Germany.

3. Mel'nyk, L.R. (2001), Ekolohichna
ekonomika [Ecological Economics], Vydavnytstvo
"Universytets'ka knyha", Sumy, Ukraine.

4. Hromova, E.N. (2014), Teoreticheskie i
prikladnye aspekty jekonomiko�jekologicheskogo
analiza v upravlenii prirodopreobrazujushhej
dejatel'nost'ju [Theoretical and applied aspects of
the economic and environmental analysis in the
management of activities prirodopreobra�
zuyuschey], IPRJeJeI NAN Ukrainy, Odessa, Uk�
raine.
Стаття надійшла до редакції 13.12.2016 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2016

39

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Споживання матеріальних благ є необхід�

ною умовою існування і розвитку людського
суспільства. Основним джерелом одержання
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продуктів харчування є сільськогосподарське
виробництво. Безперервність споживання про�
дукції сільського господарства зумовлює без�
перервність сільськогосподарського виробниц�
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тва. Таким чином, постійно повторюючись,
процеси виробництва та споживання формують
процес економічного відтворення. На особли�
ву увагу заслуговує відтворювальний процес в
аграрних підприємствах, які є важливою лан�
кою сільськогосподарського виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням процесу відтворення в аграр�
них підприємствах присвятили свої праці такі
відомі науковці, як І.І. Лукінов, В.Я. Месель�Ве�
селяк, О.В. Олійник, П.Т. Саблук, В.М. Трегоб�
чук та інші дослідники. Однак, в зв'язку з низь�
ким рівнем відтворювальної спроможності аг�
рарних підприємств, вказане питання не втра�
чає своєї актуальності і потребує подальших
досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити відтворювальний

процес в аграрних підприємствах, можливості
аграрних підприємств щодо здійснення розши�
реного відтворення, обгрунтувати комплекс за�
ходів для підвищення відтворювальної спро�
можності аграрних підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сільському господарстві відтворенням нази�

вають постійне повторення і безперервне віднов�
лення процесу сільськогосподарського виробниц�
тва. Залежно від результатів процесу відтворен�
ня, виділяють просте та розширене відтворення.

Просте відтворення являє собою відтворен�
ня виробленого продукту у незмінних масшта�

бах за відсутності кількісних та якісних пере�
творень та незмінного рівня розвитку продук�
тивних сил (за того ж науково�технічного
рівня). При цьому створений додатковий про�
дукт не використовується на розвиток вироб�
ництва та заощадження, а йде на особисте спо�
живання.

За розширеного відтворення розмір виго�
товленого продукту у кожному наступному
циклі збільшується. Основою розширеного
відтворення і його складовою є просте відтво�
рення. Характерною ознакою розширеного
відтворення є кількісне та якісне зростання
продукту, що виготовляється. Це обумовлене
високим рівнем розвитку продуктивних сил, що
базується на використанні частини додатково�
го продукту для удосконалення засобів вироб�
ництва, забезпечення підготовки персоналу,
збільшення кількості життєвих благ, оптимі�
зації інших елементів продуктивних сил.

Поряд з простим і розширеним відтворен�
ням, виокремлюють також звужений тип від�
творення, коли обсяги виробництва скорочу�
ються. Звужене відтворення пояснюється тео�
рією циклічності економічного розвитку, згід�
но якої періоди економічного зростання чер�
гуються з періодами уповільнення чи з періо�
дами спаду суспільного виробництва. Крім
того, причиною звуженого відтворення у
сільському господарстві України стала затяж�
на економічна криза, яка розпочалася з 90�х
років ХХ ст.

Розширене відтворення в аграрних підприє�
мствах здійснюється у відповідності з дією
об'єктивних економічних законів і є складовою

Таблиця 1. Споживання основних продуктів харчування на одну особу населення України
за рік, 1990—2015 рр. (кг)

Джерело: за даними державної служби статистики України.

Групи продуктів 
харчування 

19
90

 р
. 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

20
15

 р
. 

Норма
споживання 2015 р. у % до 

раціо- 
нальна мінімальна 1990 р. 

раціо-
нальної 
норми 

М’ясо та 
м’ясопродукти  

 
68,2 

 
56,1 54,1 50,9 75 45 

 
74,6 

 
67,9 

Молоко та 
молочні 
продукти 

 
373,2 

 
220,9 222,8 209,9 370 292 

 
56,2 

 
56,7 

Яйця, шт. 272 309 310 280 283 231 102,9 98,9 
Картопля  131,0 135,4 141,0 137,5 122 93 105,0 112,7
Овочі та 
баштанні 

102,5 163,3 163,2 160,8 158 110 156,9 101,8

Хлібні продукти 141,0 108,4 108,5 103,2 105 102 73,2 98,3 
Плоди, ягоди та 
виноград 

 
47,4 

 
56,3 

 
52,3 

 
50,9 

 
84 

 
42 

 
107,4 

 
60,6 

Цукор 50,0 37,1 36,3 35,7 38 28 71,4 93,9 
Олія 11,6 13,3 13,1 12,3 13 6 106,0 94,6 
Риба та рибні 
продукти 

 
17,5 

 
14,6 11,1 8,6 20 14 

 
49,1 

 
43,0 
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частиною розширеного відтворення у межах
національної економіки країни, тому для ньо�
го характерні усі основні риси та законо�
мірності розвитку останнього. Економічною
основою розширеного відтворення і розвитку
сільськогосподарського виробництва є нагро�
мадження. Внаслідок розширеного відтворен�
ня збільшується виробництво валової про�
дукції аграрних підприємств, яка поєднує усі
створені протягом року матеріальні блага і є
складовою частиною сукупного суспільного
продукту країни.

Ми поділяємо думку тих дослідників, які
вважають, що розширене відтворення в аграр�
них підприємствах є об'єктивною вимогою [5,
с. 8]. Однією з причин цього є те, що необхід�
ною умовою соціально�економічного прогре�
су суспільства є задоволення потреб населен�
ня у продуктах харчування. Основним їх поста�
чальником є сільськогосподарське виробницт�
во. Розглянемо динаміку споживання основних
продуктів харчування в Україні на одну особу
населення (табл. 1).

Дані таблиці 1 свідчать про те, що обсяги
споживання картоплі, овочів та баштанних пе�
ревищують раціонально обгрунтовані норми
харчування. За набором інших продуктів хар�
чування спостерігається дефіцит споживання.
Найбільше відхилення фактичного споживан�
ня від раціональних норм існує по рибі та риб�

ним продуктам (�57 %), молоку та молочним
продуктам (�43,3 %), плодах, ягодах та виног�
раду (�39,4 %), м'ясу та м'ясопродуктах (32,1 %).
Така структура споживання продуктів харчу�
вання є нераціональною з точки зору забезпе�
чення здоров'я населення і свідчить про низь�
кий рівень продовольчої безпеки у країні.

Слід зауважити, що сільське господарство
є соціально�економічною системою, яка може
функціонувати, забезпечуючи певний рівень
життя населення, відтворення виробничого
потенціалу та природного середовища. Ці зав�
дання вирішуються завдяки виробництву та
реалізації необхідної суспільству продукції.
Отже, з точки зору виробника, виробництво
продукції — засіб, чинник вирішення його со�
ціальних завдань. Економічний інтерес праців�
ника аграрного сектору полягає у створенні
необхідних умов життя та забезпеченні себе і
своєї родини засобами існування. Коли еко�
номічні умови виробництва та реалізації про�
дукції не дозволяють працівникові виконати це
завдання, він розвиває власне присадибне гос�
подарство чи мігрує з сільської місцевості, що
негативно позначається на можливостях
здійснювати виробництво у розширених масш�
табах. Якщо ж взяти до уваги той факт, що чи�
сельність сільського населення в Україні скла�
дає майже третину всього населення країни, а
у сільськогосподарському виробництві задія�

Таблиця 2. Динаміка ефективності сільськогосподарського виробництва
в аграрних підприємствах України, 1990—2014 рр.

Джерело: за даними державної служби статистики України.

Показники 
Роки: Відхилення 

2014 р. від 
1995 р. 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Прибуток 
(збиток) від 
реалізації 
сільського-
подарської 
продукції, 
млн грн. 

 
 
 
 
 
 
675,6 

 
 
 
 
 
 
-121,4 

 
 
 
 
 
 
1253,2 

 
 
 
 
 
12750,5 

 
 
 
 
 
20199,4 

 
 
 
 
 
11804,3 

 
 
 
 
 
33283,7 

 
 
 
 
 
 
+32608,1 

у тому числі: 
продукції 
рослинництва 

 
 

1152,7 

 
 
1834,5 

 
 
900,2 

 
11375,9 

 
17029,8 

 
8977,8 

 
29527,5 

 
 
+28374,8 

продукції 
тварин- 
ництва 

 
 
-477,1 

 
 
-1955,9 

 
 
353,0 

 
 
1374,6 

 
 
3169,6 

 
 
2826,5 

 
 
3756,2 

 
 
+4233,3 

Рівень 
рентабель-
ності 
виробництва 
сільськогос-
подарської 
продукції, % 

 
 
 
 
 
 
13,6 

 
 
 
 
 
 
-1,0 

 
 
 
 
 
 
6,8 

 
 
 
 
 
21,1 

 
 
 
 
 
20,5 

 
 
 
 
 
11,2 

 
 
 
 
 
25,8 

 
 
 
 
 
 
+12,2 

у тому числі: 
продукції 
рослин-
ництва 

 
 
 
55,5 

 
 
 
30,8 

 
 
 
7,9 

 
 
26,7 

 
 
22,3 

 
 
11,1 

 
 
29,2 

 
 
 
-26,3 

продукції 
тварин- 
ництва 

 
 
-16,5 

 
 
-33,8 

 
 
5,0 

 
7,8 

 
14,3 

 
11,3 

 
13,4 

 
 
+29,9 
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но близько однієї шостої части�
ни зайнятого в економіці насе�
лення, то можна дійти висновку,
що звужене відтворення сільсь�
когосподарського виробництва
буде призводити до загострення
соціально�економічних проблем
у сільській місцевості. Отже, ос�
новним шляхом розв'язання зга�
даних проблем є розширене від�
творення в аграрних підприєм�
ствах.

У сільському господарстві
розширене відтворення відбу�
вається у двох формах — екстен�
сивній та інтенсивній. За екстен�
сивної форми відтворення розширення масш�
табів виробництва відбувається шляхом залу�
чення додаткових ресурсів (збільшення по�
сівних площ, поголів'я худоби, трудових ре�
сурсів тощо) за незмінного технічного рівня.
Інтенсивна форма відтворення передбачає
збільшення обсягів виробництва сільськогос�
подарської продукції на основі зростання про�
дуктивності праці внаслідок впровадження до�
сягнень науково�технічного прогресу, вдоско�
налення техніки, технології і організації вироб�
ництва.

Земля як головний і незамінний засіб вироб�
ництва в аграрній сфері просторово обмежена.
Обмеженість фонду земель сільськогоспо�
дарського призначення і зростаючі потреби у
продуктах харчування обумовлюють не�
обхідність розвитку інтенсивного типу відтво�
рення. Тим більше, що площі земель сільсько�
господарського призначення постійно скоро�
чуються. Тому інтенсифікація сільськогоспо�
дарського виробництва є безальтернативним
напрямом його розвитку.

Можливості розширеного відтворення за�
лежать, насамперед, від наявності прибутку та
від його розподілу на фонди нагромадження й
споживання. У таблиці 2 наводяться дані про
ефективність сільськогосподарського вироб�
ництва в аграрних підприємствах.

Дані таблиці 2 вказують на те, що за дос�
ліджуваний період прибуток від реалізації
сільськогосподарської продукції збільшився на
32608,1 млн грн., у тому числі продукції рослин�
ництва — на 28374,8 млн грн., продукції тварин�
ництва — на 4233,3 млн грн. Рівень рентабель�
ності виробництва сільськогосподарської про�
дукції у 2014 р. порівняно з 1995 р. підвищився
на 12,2 %, рівень рентабельності виробництва
продукції рослинництва знизився на 26,3 %, а
рівень рентабельності виробництва продукції

тваринництва зріс на 29,9 %. Однак слід заува�
жити, що виробництво продукції рослинницт�
ва було рентабельним протягом усього періо�
ду дослідження, у той час, як виробництво про�
дукції тваринництва стало прибутковим лише
починаючи з 2005 р.

Про відтворювальну спроможність аграр�
них підприємств можна судити за допомогою
розрахунку двох показників: коефіцієнта
відтворювальної спроможності прибутку та
коефіцієнта відтворювальної спроможності
фонду оплати праці. Коефіцієнт відтворюваль�
ної спроможності прибутку визначається
діленням індексу прибутку, приведеного до
одиниці земельної площі, на індекс цін на ма�
теріально�технічні ресурси, які купуються
аграрними підприємствами для виробничого
споживання. Коефіцієнт відтворювальної
спроможності фонду оплати праці визначаєть�
ся діленням індексу фонду оплати праці одно�
го працівника на індекс споживчих цін (індекс
інфляції). Перевищення вказаними показника�
ми одиниці свідчить про підвищення відтворю�
вальної спроможності, якщо вони дорівнюють
одиниці — відтворювальна спроможність є не�
змінною, менше одиниці — відтворювальна спр�
оможність знижується, що веде до погіршення
фінансово�економічного стану підприємств та
зниження купівельної спроможності сільсько�
го населення. Динаміку відтворювальної спро�
можності аграрних підприємств України наве�
дено у таблиці 3.

Дані таблиці 3 свідчать про те, що до 2014 р.
спостерігалася стійка тенденція зниження від�
творювальної спроможності прибутку аграр�
них підприємств, що пов'язано, перш за усе, з
порушенням цінового паритету на сільськогос�
подарську продукцію та матеріально�технічні
ресурси, які використовуються аграрними
підприємствами. Позитивним моментом в

Показники Роки: 
2011 2012 2013 2014

Прибуток (+), збиток (-) на 100 га 
сільськогосподарських угідь, тис. грн. 

 
97,2 

 
97,7 

 
57,8 

 
162,0 

у % до попереднього року 157,0 100,5 59,2 280,3
Індекс цін на матеріально-технічні 
ресурси промислового походження, 
які споживаються аграрними 
підприємствами, % 

 
 
118,6 

 
 
 
107,7 

 
 
 
99,7 

 
 
120,0 

Коефіцієнт відтворювальної 
спроможності прибутку 1,324 

 
0,933 

 
0,594 2,336 

Середньомісячна оплата праці, грн. 1801 2023 2270 2476
у % до попереднього року 125,9 112,3 112,2 109,1
Індекс споживчих цін, % 108,0 100,6 99,7 112,1
Коефіцієнт відтворювальної 
спроможності оплати праці 

 
1,166 

 
1,116 

 
1,125 

 
0,973 

Таблиця 3. Динаміка відтворювальної спроможності
аграрних підприємств України, 2011—2014 рр.

Джерело: за даними державної служби статистики України.
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2011—2013 рр. було перевищення коефіцієнтом
відтворювальної спроможності заробітної пла�
ти одиниці. Проте одна лише заробітна плата є
недостатнім фінансовим джерелом для відтво�
рення трудових ресурсів аграрних підприємств.
Крім того, рівень заробітної плати у сільсько�
му господарстві є нижчим, ніж у середньому за
галузями національної економіки і значно по�
ступається рівню заробітної плати у промис�
лових підприємствах. У 2014 р. відбулися зміни
у тенденції, яка простежувалася у 2011—2013
рр.: коефіцієнт відтворювальної спроможності
прибутку перевищив одиницю і становив 2,336,
а коефіцієнт відтворювальної спроможності
заробітної плати знизився до 0,973.

Нестабільні показники рентабельності за
окремими видами продукції та низький рівень
відтворювальної спроможності свідчать про те,
що у сучасних умовах господарства спроможні
здійснювати лише просте відтворення, в окре�
мих випадках — звужене. Основні причини
збитковості сільського господарства обумов�
лені диспаритетом цін на сільськогосподарсь�
ку продукцію та засоби виробництва, що купу�
ються сільськогосподарськими товаровироб�
никами, а також низькою купівельною спро�
можністю населення, що не дає змоги підтри�
мувати необхідний рівень попиту і пропозиції
на продовольчі товари, низькою інвестиційною
привабливістю галузі [3].

Низька ефективність господарювання обу�
мовлена також недосконалістю грошово�кре�
дитної, податкової, митної політики, розбалан�
сованим ціновим механізмом. Кредитна систе�
ма зорієнтовна на галузі зі швидким обігом ка�
піталу. Комерційні банки не зацікавлені у на�
данні кредитних ресурсів аграрним підприєм�
ствам через їх низьку доходність, незначний
обсяг віддачі вкладеного капіталу, невирі�
шеність земельного питання, неліквідність май�
на [4].

ВИСНОВКИ
На відтворення в аграрних підприємствах

впливає специфіка галузі та залежність від при�
родно�кліматичних умов. Економічна наука
обгрунтовує щільний взаємозв'язок погодних
умов, нестабільності цін і доходів із проявом
законів попиту та пропозиції на сільськогоспо�
дарську продукцію, що обумовлює неспро�
можність аграрної галузі до самостійного на�
громадження та відтворення. Тому, за нашим
переконанням, існує необхідність певного дер�
жавного втручання у регулювання відтворю�
вального процесу в аграрних підприємствах [1,
2]. До головних засобів впливу держави в цьо�

му напрямі слід віднести: створення умов для
ефективного використання ресурсного потен�
ціалу аграрних підприємств; спрямування ціно�
вої політики на підтримання такого рівня цін
на сільськогосподарську продукцію, який за�
безпечить беззбитковість її виробництва та на�
громадження власних коштів аграрних під�
приємств; паритет у правах усіх сторін соціаль�
но�економічних відносин щодо розподілу при�
бутку аграрних підприємств; вдосконалення
грошово�кредитного, податкового, митного
законодавства з метою сприяння отриманню
прибутку аграрними підприємствами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

 Внутрішній аудит є одним із видів внутріш�
ньогосподарського контролю суб'єктів підпри�
ємницької діяльності. Забезпеченню ефектив�
ності діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності багато в чому сприяють впроваджен�
ня і правильна організація системи внутріш�
нього аудиту,

В умовах становлення ринкової економіки
в Україні неабиякий інтерес викликає досвід за�
рубіжних країн щодо організації внутрішньо�
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го аудиту. Але такий вид контролю поки що не
набув достатнього розвитку і поширеного зас�
тосування в практиці на підприємствах, тому
що багато з них, на жаль, недостатньо про�
інформовані в необхідності та важливості внут�
рішнього аудиту.

Проблема розвитку внутрішнього аудиту в
Україні полягає у виробленні комплексного,
системного підходу і пов'язаних з ним методич�
них рішень, які б забезпечили практичні умови
для створення та ефективного функціонуван�
ня служб внутрішнього аудиту на сучасних
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підприємствах. Внутрішній аудит як одна з най�
важливіших складових контролю недостатньо
вивчена. Багато теоретичних і методологічних
аспектів внутрішнього аудиту залишаються
дискусійними. В економічно розвинених краї�
нах внутрішньому аудиту приділяється велика
увага, проте в Україні в законодавчому і в про�
фесійному сенсі він знаходиться на стадії ста�
новлення. У зв'язку з цим дослідження теорії,
методології і практики внутрішнього аудиту в
системі управління підприємством є актуаль�
ним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам аналізу існуючого становища
щодо теоретичних основ та організації внутрі�
шнього аудиту на підприємствах України при�
свячено праці В.Д. Андрєєва, A.M. Богомоло�
ва, В.В. Бурцева, Н.І. Дороша, А.Ж. Пшеничної,
М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, М.В. Кужельного,
А.М. Кузьмінського, Л.О. Сухарева тощо. Про�
те ще залишається чимало невирішених питань.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження методичних

засад внутрішнього аудиту на підприємстах.
Відповідно до поставленої мети сформу�

льовано наступні завдання:
— розглянути історичні засади виникнення

та розвитку внутрішнього аудиту;
— дослідити методику здійснення внутріш�

нього аудиту на підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі розвитку національної
економіки відбуваються значні зміни у методах
і механізмах господарювання, зумовлені роз�
ширенням і зміцненням недержавних форм
власності. Підприємці, банкіри, інвестори, дер�
жавні службовці вже добре знають, що таке
аудит, і широко користуються його послугами.
Аудит — це якісно нова форма фінансового
контролю.

Слово "аудит" започатковано від латинсь�
кого "audio", що означає — він "чує", "слуха�
ти", "слухач". Досить вдале загальне визначен�
ня аудиту сформульоване американськими вче�
ними Е. Аренсом та Дж. Лоббеком: "Аудит
(auditing) — це процес, за допомогою якого
компетентний незалежний працівник накопи�
чує та оцінює свідоцтва про інформацію, котра
підлягає кількісній оцінці та належить до спе�
цифічної господарської системи, щоб визначи�
ти та висловити у своєму висновку ступінь

відповідності цієї інформації встановленим
критеріям" [1, с. 7].

Першими користувачами бухгалтерської
інформації були ще рабовласники і феодали.
Щоб мати якомога більші прибутки, власники
наймали контролерів, котрі шляхом звітуван�
ня проводили контроль (перевірку) діяльності
управляючих. На державному рівні створюва�
лися спеціальні органи, які здійснювали конт�
роль за збиранням податків та ефективністю їх
використання. Із розвитком торгівлі та промис�
ловості державного контролю стало вже недо�
статньо, оскільки він захищав інтереси лише
держави, тому виникла необхідність у недер�
жавному контролі — аудиті (англ. audit від лат.
auditus — слухання, вислуховування). Причо�
му в ньому були зацікавлені обидві сторони. До
послуг аудиторів звертались і незацікавлені
сторони (суд, арбітраж), які захищали справед�
ливість. Щоб попередити зловживання, непра�
вильний розподіл та привласнення прибутків,
власник змушений був застосовувати перевірку
звітності. За історичними джерелами можна
прослідкувати, що аудит як незалежний фінан�
совий контроль налічує багато віків [4, с. 114].

У літературних джерелах існують різні точ�
ки зору стосовно часу виникнення внутріш�
нього аудиту. Вважають, що він зародився навіть
раніше аудиту. Одні автори вважають, що він
виник у ХVI столітті. Інші — у ХІХ столітті. Але
реально як наука внутрішній аудит почав
стрімко розвиватися після Другої світової
війни. У 1941 році в Altamonte Springs, США був
заснований Інститут Внутрішніх Аудиторів
(ІВА) — міжнародна професійна організація,
яка отримала світове визнання, її метою є роз�
виток та популяризація професії внутрішньо�
го аудитора та розробка стандартів професій�
ної діяльності. На сьогодні до складу ІВА вхо�
дить понад 122 тис. членів із 165 країн та ре�
гіонів. Усього в світі нараховується близько
1 млн людей, які тією чи іншою мірою займа�
ються внутрішнім аудитом [2, с. 379]. Вперше в
Україні система внутрішнього аудиту була зап�
роваджена в комерційних банках відповідно до
нормативних документів Національного банку.

Першими державами, в яких виник аудит,
вважаються Єгипет, Вавилон, Рим і Греція. У
цих державах становлення аудиту припадає на
третє тисячоліття до нашої ери. В той період
основною метою діяльності аудиторів, які за
своїм статусом були казначейськими чиновни�
ками, був контроль рахівництва у володіннях
(провінціях).

Специфічні риси розвитку економічних
відносин у вищезгаданих країнах привели до
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розмежування господарського (приватного) і
державного контролю. Так, господарський
контроль був найбільше поширений у Греції і
Римі. В інших країнах панував державний кон�
троль.

Важливим досягненням розвитку аудиту
в стародавньому світі вважається розмежу�
вання обліку й аудиту як контрольного про�
цесу за веденням обліку. Таке розмежування
почало проявлятися приблизно у першому
столітті до нашої ери. У цей же період вини�
кають посади, що є прообразами сучасних
аудиторів — куратори, прокуратори, квесто�
ри.

Епоха Середньовіччя характеризується
сповільненням розвитку аудиту. Після розпа�
ду Римської імперії аудит продовжував розви�
ватися у Венеції, Флоренції, Генуї. Передумо�
вами розвитку аудиту було розширення зовні�
шньої торгівлі цих країн. Головною метою
аудиторів виступало контролювання правиль�
ності ведення обліку, тобто найбільш пошире�
ним був господарський контроль. В Європі
аудит на той період ще не здобув широкого за�
стосування, тільки у Франції і Англії почала
формуватися система аудиту, основною метою
якого був контроль сплати податків, формуван�
ня і витрачання державних коштів, тобто дер�
жавний контроль.

Відродження стало епохою масштабного
розвитку аудиту. Особливо стрімко розвивав�
ся аудит в Італії. Розмежування приватного і
державного контролю поглибилось: якщо ра�
ніше в різних країнах панував той чи інший вид
контролю, то в цей період в Італії вони почали
рівноправно функціонувати.

Безсумнівно, велику роль у розвитку ауди�
ту відігравала Великобританія. Перші згадки
про аудит у Великобританії датуються ІХ ст.
нашої ери. Але тільки в ХІІІ ст. аудит набуває
державного визнання, що підтверджується ви�
данням у 1285 р. першого в світі законодавчого
акту, який регламентував аудиторську діяль�
ність. З цього часу починається становлення
незалежного аудиту в сучасному його ро�
зумінні, який базується на принципах обереж�
ності, чесності й компетентності. Аудиторська
діяльність полягала в перевірці фінансових за�
писів.

Події, що відбувалися починаючи з почат�
ку XVI ст. у світі, наклали свій відбиток на роз�
виток аудиту. Ця дата визначена довільно, але
вона найбільш точно відображає стан "перело�
му" в загальній економічній ситуації. Однією з
причин цього було відкриття Америки, і, як на�
слідок, збільшення обсягу товарів, капіталу,

робочої сили в загальносвітовому масштабі.
Інша причина — 1494 р. вважається датою за�
снування вчення про подвійний запис (Лука Па�
чоллі).

Мета і прийоми аудиту в період 1500—1860
років не зазнали змін і полягали у виявленні
помилок і перевірці чесності осіб, відповідаль�
них за податкові платежі. У цей час істотно
підвищилося значення аудиту, оскільки відбу�
лося розділення між власниками підприєм�
ства: керівниками і інвесторами. Акціонерам
не тільки була потрібна гарантія збереження
капіталу, але й отримання дивідендів. Тільки
аудитор міг дати висновок про правильність і
об'єктивність перевіреної фінансової звітності
і про вірогідність продовження діяльності
підприємства найближчим часом. Прийшло
розуміння необхідності й важливості існуван�
ня системи внутрішнього контролю. Причи�
ною, за якою датою закінчення даного періо�
ду було вибрано 1860 р., з'явилося те, що
Кримська війна викликала певні зміни в еко�
номіці всіх країн, що призвело до зміни мети і
прийомів аудиту.

Значним поштовхом у розвитку фінансо�
во�господарського контролю в світі, а отже,
і професії аудитора, було зародження капі�
талістичного способу виробництва. Період
1860—1905 рр. відрізняється бурхливим еко�
номічним зростанням. Величезні за своїми
масштабами операції привели до створення
корпорацій. Цей період відзначений появою
консолідованого балансу (1904 р.). Все це
підвищувало роль і значення інституту ауди�
торства. Була визнана необхідність внутрі�
шнього контролю. Але йому відводилася
роль органу, який брав участь не в перевірці
й виявленні помилки, а в створенні єдиної
стандартної системи обліку. Основний ак�
цент був направлений на систему контролю
грошових потоків. Оскільки і облікова сис�
тема, і організаційна структура зазнали
значних змін у бік посилення, то і аудитори
могли вже застосовувати прийоми вибірки.
Тестування стало використовуватися тільки
в останні десятиріччя XIX ст. В умовах швид�
козростаючого виробництва аудитор більше
не міг перевіряти кожну операцію величез�
ної корпорації.

До 1905 р. обмежуючим чинником обсягу
тестування були зміни і нововведення в системі
обліку і внутрішнього контролю. Мета аудиту
в цей час полягає у виявленні різного роду по�
милок навмисного характеру. Історично основ�
ним центром розвитку аудиту стали Великоб�
ританія і США.
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Починаючи з середини XIX ст., коли капі�
талістичний тип виробництва почав домінува�
ти у країнах Європи і Північної Америки, ре�
альні власники підприємств (акціонери, пайо�
вики, засновники) майже повністю перестали
брати участь в управлінні, яке було передано
найманим працівникам — професійним менед�
жерам. Відразу почалися конфлікти інтересів:
власники прагнули не тільки зберегти, а й при�
множити власність, а менеджери намагалися
самі перейти до категорії власників, часто ви�
користовуючи надані їм можливості на шкоду
своїм роботодавцям.

Звичайно, в цьому конфлікті власники мали
законне право вимагати від менеджерів продук�
тивної праці й сумлінного виконання обо�
в'язків, але реально контролювати їх не могли.
Тому виникла ідея запрошувати висококвалі�
фікованих і незалежних працівників (насампе�
ред бухгалтерів), які могли б надавати об'єктив�
ну інформацію про реальне збереження активів
підприємства, величину прибутку тощо.

Отже, аудитори стали інструментом реалі�
зації контролю власника за діяльністю найма�
ного персоналу, результати якої знаходили
формальне вираження у показниках публічної
фінансової звітності [3, с. 7—9].

Різні примітивні форми контролю існували
і за первіснообщинного, рабовласницького та
феодального ладу. Історія ж виникнення ауди�
ту пов'язана лише з розвитком капіталізму та
ринкових відносин.

Відокремлення власників від безпосеред�
нього управління власністю стало важливою
передумовою розвитку аудиту і створення
інститутів професійних бухгалтерів і ауди�
торів.

Більшість вчених світу визнають, що офі�
ційною датою виникнення незалежного ауди�
ту в сучасному його значенні є 23 жовтня 1854 р.
Саме тоді Спілці бухгалтерів Единбурга був
наданий статус королівської, її членам при�
своєно звання "привілейованих бухгалтерів".

У першому десятиріччі ХХ ст. американсь�
кий аудит став розвиватися незалежно, оскіль�
ки підприємцями США була визнана немож�
ливість застосування мети і підходів англійсь�
кого аудиту до особливостей їх бізнесу. Перші
роботи з американського аудиту характеризу�
ють зміну мети таким чином: виявлення і запо�
бігання ненавмисних помилок. Пізніше метою
аудиту стали: встановлення фінансового ста�
ну і прибутковості підприємства; запобігання
навмисних і ненавмисних помилок — другоряд�
на мета. Відповідно до зміни мети відбулися
значні зміни в прийомах аудиту.

Спостерігається перехід від детальної пере�
вірки до тестування. Стало ясно, що для того,
щоб отримати фактичні суми, які перевіряють�
ся в процесі аудиту, немає необхідності прово�
дити детальну перевірку кожної проводки за
період, що вивчається. Одержує подальше ви�
знання важливість внутрішнього контролю. В
опублікованих у 1909 р. "Програмах аудиту"
відзначено, що як перший ступінь аудиту по�
винне виступати "встановлення системи внут�
рішньої перевірки".

У період 1933—1940 рр. на аудит впливає
Нью�Йоркська фондова біржа і урядові орга�
нізації. Була відсутня єдина думка щодо мети
аудиту. На початку цього періоду більшість
аудиторів сходилася на думці, що завдання
аудиту полягає у виявленні помилки. Пізніше
ці погляди були істотно змінені, було встанов�
лено, що аудитору не слід концентрувати свою
увагу тільки на виявленні помилки.

До 1940 р. не існувало будь�яких документів,
що визначають відповідальність аудиторів за
невиявлення помилок. Було відзначено тільки,
що це досить важливе питання, але більшість
аудиторів сходилася на думці, що його не мож�
на відносити до головного завдання аудиторсь�
кої перевірки.

З 1940 р. і до теперішнього часу цілі аудиту
зазнали незначних змін. Акцент робився на
підтвердження достовірності фінансової
звітності. Офіційно це положення було прого�
лошено в документах "Американського Інсти�
туту присяжних бухгалтерів": "перша мета пе�
ревірки звітності незалежним аудитором поля�
гає у вираженні думки про надану фінансову
звітність".

Інша точка зору на мету аудиту полягає в
тому, що завдання незалежного розгляду по�
лягає у вираженні думки про інформацію, що
включається у фінансові звіти. Що стосуєть�
ся відповідальності аудитора, то вона полягає
лише в проведенні тестів відповідно до загаль�
ноприйнятих аудиторських стандартів, роз�
роблених так, щоб знайти саму можливість
визначення роду невідповідностей, тобто
аудитор не відповідає за незнайдені помилки,
але з нього не повинна зніматися відпові�
дальність за перевірку "вузького місця" у про�
цесі аудиту.

До кінця 40�х років ХХ ст. аудит в основно�
му полягав у перевірці документації, підтверд�
женні запису грошової операції і правильного
угрупування цих операцій у фінансових звітах.
Це був підтверджуючий аудит.

Після 1949 р. незалежні аудитори почали
більше уваги приділяти питанням внутрішньо�
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го контролю, вважаючи, що при ефективній
системі внутрішнього контролю вірогідність
помилок незначна, і фінансові дані достатньо
повні й точні. Аудиторські фірми почали зай�
матися більше консультаційною діяльністю,
ніж безпосередньо перевірками. Це — систем�
но�орієнтований аудит.

Частина розроблених прийомів аудиту
мала строгу орієнтацію на знайдені помилки.
У 1961 р. у "Положенні про аудиторські про�
цедури №30" було встановлено, що аудитор
визначає помилку і у випадку, якщо вона ма�
теріальна, може зробити негативний вплив на
його думку про достовірність представленої
фінансової звітності і проведення перевірки
відповідно до загальноприйнятих аудиторсь�
ких стандартів, він повинен оцінити ступінь її
вірогідності.

На початку 70�х років ХХ ст. почалася роз�
робка міжнародних аудиторських стандартів.
В історії аудиту можна прослідити певні тен�
денції: основною метою аудиту завжди визна�
валося встановлення достовірності наданої
звітності; увага приділялася зростанню на�
дійності внутрішнього контролю і зниженню
деталізації мети.

Існування певних тенденцій глобалізації
бізнесу, концентрації інтелектуальних ресурсів
у процесі розподілу праці, стрімке зростання
інформаційної складової систем управління
стало значним поштовхом у подальшому роз�
витку аудиту на вищому рівні.

Останні десятиріччя XX ст. характеризу�
ються розвитком міжнародної торгівлі, збіль�
шенням інвестиційних потоків і глобалізацією
економічних процесів. Глобалізація розви�
вається під впливом сукупності об'єктивних
політичних, економічних і соціальних факторів,
серед яких можна виділити: геополітичні й гео�
економічні трансформації, пов'язані з розпа�
дом соціалістичної системи господарювання,
появою групи " пострадянських" незалежних
держав. Внаслідок цього значно посилилася
політична і ринкова уніфікація сучасного світу;
науково�технологічні досягнення, зокрема в
галузі новітніх інформаційно�комунікаційних
систем; поглиблення вагомих проблем як еко�
номічного, так і екологічного характеру [3, с.
9—11].

Іноді окремі науковці й практики висловлю�
вали думки, що аудит в Україні запроваджено
передчасно, він є лише способом заробітку
"легких" грошей певною категорією людей; що
користі він нікому не приносить і потрібен
тільки державі (або, конкретніше, її фіскаль�
ним органам) для утримання під наглядом не�

державного сектора економіки, який фор�
мується швидкими темпами. Подібна позиція не
тільки не враховує багатьох факторів, що впли�
нули на зародження українського аудиту, а й
ігнорує об'єктивні передумови, що склалися в
нашій державі у зв'язку з переходом до ринко�
вих економічних відносин.

Коли проаналізувати історію виникнення і
розвитку аудиту за кордоном, то можна за�
уважити, що аудит є своєрідним "супутником"
ринкової економіки. Професія аудитора в су�
часному розумінні цього слова, як було зазна�
чено раніше, виникла у Великій Британії в се�
редині XIX ст., під час становлення нової еко�
номічної системи, яку ми називаємо ринковою
економікою. Після цього аудитори почали ус�
пішно працювати в інших розвинутих країнах,
де швидко впроваджувалися і розвивалися рин�
кові методи господарювання, — США, Франції,
Німеччині та ін.

Історія виникнення і розвитку аудиту в
Україні вимірюється лише декількома роками,
що принесли багато здобутків, успіхів і розча�
рувань. Офіційне визнання обов'язкового ауди�
ту відбулося 1993 року, через два роки після
проголошення незалежності України, у зв'яз�
ку з прийняттям Закону України "Про ауди�
торську діяльність". З тих пір кожен рік дода�
вав щось нового до теорії та практики аудиту і
збільшував престижність аудиторської про�
фесії в суспільстві. Підприємці, банкіри, інвес�
тори, державні службовці добре знають, що
таке аудит, і широко користуються його послу�
гами. З екзотичного і досить туманного термі�
ну аудит перетворився на звичний елемент рин�
кового механізму, який працює насамперед на
користь громадян: бізнесменів і службовців,
акціонерів і власників.

Ефективність діяльності внутрішнього
аудиту в Україні визначається рівнем його ор�
ганізації. В нашій країні найбільшу проблему
становить методичне забезпечення внутрішнь�
ого аудиту, бо стандартів щодо його регулю�
вання не встановлено. Методичні прийоми
внутрішнього аудиту можна визначити як су�
купність способів вивчення законності, доціль�
ності й ефективності господарських операцій
для оцінки діяльності підприємства загалом [5].
Ці прийоми будуть подібними незалежно від
особливостей підприємства, оскільки вони
різноманітні та їх застосування обумовлюєть�
ся не тільки об'єктами аудиту, а й професійним
рівнем і практичним досвідом працівників ауди�
торської служби підприємства. Аналіз мето�
дичних прийомів внутрішнього аудиту дає змо�
гу розподілити їх на три групи: загальнонау�
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кові, документальні та фактичні, які відомі з
теорії фінансово�господарського контролю.
Одні фахівці поділяють їх на загальнонаукові
та специфічні, а потім специфічні методи ділять
на методи фактичного та документального кон�
тролю; інші ділять на загальнонаукові методи,
методи документального та фактичного конт�
ролю. Разом з тим, виділяють методичні прийо�
ми проведення (фактична перевірка, докумен�
тальна перевірка, підтвердження, спостере�
ження, опитування, зустрічні та спеціальні пе�
ревірки тощо) та методичні прийоми організації
аудиту (суцільний, вибірковий, аналітичний,
комбінований).

Крім того, при внутрішньому аудиті більш
широко використовуються способи і прийоми
економічного аналізу, зумовлені різноманіт�
ністю інформації та завдань внутрішнього
аудиту, складністю та взаємопов'язаністю
сторін і елементів фінансово�господарської
діяльності підприємств. Всі їх умовно можна
поділити на традиційні (порівняння, еліміну�
вання, балансовий, сальдовий, групування,
експертне оцінювання, тематичне обстеження
тощо) та математичні (лінійне та динамічне
програмування, графічні, матричні тощо). Але
застосування тих чи інших прийомів і методів
проводиться залежно від поставлених завдань
внутрішньому аудиторові та обумовлено тим,
на якому етапі проводиться виконання тих чи
інших завдань.

Крім того, на відміну від зовнішнього
аудиту, внутрішні аудитори можуть викори�
стовувати методи фактичного контролю та
безпосередньо приймати в цьому участь при
постійному процесі контролю за виробницт�
вом: контроль за відпуском сировини і мате�
ріалів у виробництво, контроль за виробниц�
твом конкретного виробу чи використанням
робочого часу працівниками (фотографія ро�
бочого дня), контрольний запуск сировини і
матеріалів, лабораторний аналіз, експертиза
тощо.

З досвіду аудиторської діяльності, найчас�
тіше застосовуваними процедурами (опера�
ціями) внутрішнього аудиту є: вивчення заснов�
ницьких документів підприємства; досліджен�
ня фінансової, податкової та статистичної звіт�
ності; перевірка регістрів бухгалтерського об�
ліку; перевірка первинної документації; пере�
вірка даних управлінського (внутрішньогоспо�
дарського) обліку; зустрічні перевірки доку�
ментів і господарських операцій; встановлен�
ня адекватності даних синтетичного і аналітич�
ного обліку; проведення інвентаризації майна
та розрахунків; економічний та фінансовий

аналіз; тестування, діагностика, надання кон�
сультацій тощо.

Під час вибору прийомів аудиту важливе
значення має підхід до перевірки фактів гос�
подарської діяльності — від дослідження
впливу окремих факторів на результативний
показник діяльності підприємства (індукція) і
навпаки від результативного показника до
визначення величини впливу окремого факто�
ра (дедукція).

Застосування методів індукції чи дедукції
визначається обсягом перевірки. При суціль�
ній перевірці операцій виробничої і фінансо�
во�господарської діяльності застосовується
прийом індукції, при вибірковій — прийом де�
дукції, що значно зменшує час і підвищує
ефективність контрольно�аудиторської діяль�
ності.

Прийоми фактичного і документального
аудиту тісно взаємопов'язані і взаємообумов�
лені. Це передусім проявляється в тому, що
при використанні будь�якого прийому фак�
тичного аудиту перевірка має закінчуватись
тоді, коли її доповнено необхідною інформа�
цією з відповідної документації. Те саме відбу�
вається і в разі використання прийомів доку�
ментального аудиту, коли необхідні дані про
фактичну наявність товарно�матеріальних
цінностей, збереження майна, фінансові ре�
сурси тощо [6].

Складовою внутрішнього аудиту є його ме�
тодичне забезпечення. Методика проведення
внутрішнього аудиту складається зі спеціаль�
них прийомів, способів та інструментів здійс�
нення аудиторського контролю. Правильно
визначені та обрані прийоми і способи скла�
дають ефективну, всеохоплюючу методику
проведення аудиту. Основними проблемними
аспектами залишаються недостатня кількість
методичних розробок з питань контролю,
відсутність методичних рекомендацій з питань
автоматизації внутрішнього аудиту, що спри�
чиняє полеміку в самих принципах, методах,
методології та процедурах внутрішнього
аудиту.

Сучасні потреби розвитку економіки, роз�
ширення міждержавного співробітництва в
бізнесі привели до необхідності застосування
Міжнародних стандартів аудиту в Україні, це
стало новим етапом розвитку вітчизняного
аудиту.

Отже розвиток аудиту в Україні має чоти�
ри етапи: перший — 1987—1992 рр. — створен�
ня перших аудиторських структур; другий —
1993—1998 рр. — формування нормативно�пра�
вової бази аудиту в Україні; третій — 1999—
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2003 рр. — діяльність аудиту на новій норма�
тивно�правовій базі та посилення монопольно�
го становища представників провідних інозем�
них аудиторських послуг в Україні; четвертий
— 2003 р. і дотепер — перехід до Міжнародних
стандартів аудиту, адаптація аудиторської
діяльності до них [3, с. 12—14].

Аудиторська діяльність в Україні включає
в себе організаційне і методичне забезпечення
аудиту, практичне здійснення аудиторських
перевірок, надання супутніх та інших ауди�
торських послуг. Аудиторська діяльність є
підприємницькою. Прибуток, отриманий від
такої діяльності, оподатковується згідно з чин�
ним законодавством.

Внутрішній аудит як одна з найважливіших
складових контролю недостатньо вивчена. Ба�
гато теоретичних і методологічних аспектів
внутрішнього аудиту залишаються дискусій�
ними. В економічно розвинених країнах внут�
рішньому аудиту приділяється велика увага,
проте в Україні в законодавчому і в професій�
ному сенсі він знаходиться на стадії станов�
лення. У зв'язку з цим дослідження теорії,
методології і практики внутрішнього аудиту в
системі управління підприємством є актуаль�
ним.

ВИСНОВКИ
Доведено, що найбільшу проблему в Україні

становить методичне забезпечення внутріш�
нього аудиту, бо стандартів щодо його регулю�
вання не встановлено. Здійснення внутрішньо�
го аудиту на вітчизняних підприємствах не міс�
тить єдиного підходу до побудови методично�
го забезпечення виконання завдань, поставле�
них перед внутрішніми аудиторами. У зв'язку з
цим, необхідно окреслити склад методів і ме�
тодичних прийомів, які можуть застосовувати�
ся у процесі реалізації внутрішнього аудиту,
процедурні особливості їх використання відпо�
відно до напрямів внутрішнього аудиту для за�
безпечення оперативності та достовірності
його результатів. Така сукупність методів та
розроблені методики здійснення внутрішньо�
го аудиту забезпечать достовірність та обгрун�
тованість результатів аудиту, можливість його
використання для обгрунтування рішень кері�
вництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство провідних зарубіж�

них країн характеризується високим рівнем
енергозабезпеченості праці та комплексною
механізацією всіх технологічних процесів. Так,
на 100 га земельних угідь потужність трактор�
них двигунів становить: США — 200 к. с.; Німеч�
чина — 540; Великобританія — 178; Франція —
277; Данія — 293; Україна — близько 100 к. с.
Кількість комбайнів на 1000 га посівів зернових
культур становить: США — 15; Німеччина — 28;
Великобританія — 14: Франція — 16; Данія —
21; Україна — 6.

Зростання витрат на придбання, утриман�
ня та експлуатацію техніки переконує в необх�
ідності розробки нових організаційних форм
спільного її використання.

Порівняння витрат на виконання механізо�
ваних робіт самим господарством та міжгоспо�
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У статті розглядаються першопричини спільного використання сільськогосподарської техніки в провідних країнах
світу. Доведено, що основна причина і мотив спільного використання техніки фермерами в країнах ЄС полягає в тому,
що площа сільськогосподарських угідь не дає змоги забезпечити сезонне навантаження сучасної техніки в одному фер9
мерському господарстві. Встановлено, що подібність машинного рингу і кооперативу полягає в тому, що фермери ство9
рюють організацію, об'єднуючи зусилля для спільного використання техніки, а відмінність — у машинному ринзі відсутня
техніка у спільній власності на відміну від класичного кооперативу.

Доведено, що для вітчизняних фермерів прийнятні всі форми, враховуючи сучасні умови господарювання, а саме:
машинні ринги та кооперативи. Однак вони не одержали широкого розвитку, що можна пояснити невеликою чисельн9
істю фермерських господарств у межах одного адміністративного району та розміщенням їх на значній відстані один
від одного.

The article discusses the root causes of joint use of agricultural machinery in the leading countries of the world. It is
proved that the main cause and motive of the joint use of machinery by farmers in the EU is that the area of agricultural land
makes it impossible to provide the seasonal load of modern technology in farm. It is established that the similarity of the
machinery of the ring and of the cooperative is that farmers create the organization, joining forces to share equipment, but
the difference is in the machinery ring is no machinery in joint ownership in contrast to the classical co9op.

It is proved that for farmers all acceptable forms, given the current economic conditions, namely, machinery rings and
cooperatives. However, they have not received wide development, which can be explained by a small number of farms
within one administrative region and placing them at a considerable distance from each other.

Ключові слова: сільськогосподарська техніка, сільськогосподарський товаровиробник, рин*
ги, кооператив, підрядна організація.

Key words: agricultural machinery, agricultural producers, rings, contractor.

дарським об'єднанням за однакових умов май�
же завжди на користь міжгосподарського ва�
ріанти завдяки збільшенню річне завантажен�
ня машини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок в дослідженні та висвіт�
ленні питань машиновикористання в сільсько�
му господарстві зробили такі вітчизняні вчені,
як: В.Г. Більський, О.П. Величко, В.Д. Гречкосій,
М.І. Грицишин, П.А. Денисенко, В.В. Іванишин,
М.М. Могилова, П.П. Руснак, В.П. Ситник, І.Г. Ти�
воненко, В.С. Шебанін, В.П. Яковенко та інші.
В їхніх працях також розкривався зарубіжний
досвід використання сільськогосподарської
техніки. Проте поза їх увагою залишились пер�
шопричини використання тої чи іншої органі�
заційної форми.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є оцінка використан�

ня організаційних форм використання сіль�
ськогосподарської техніки до можлива їх адап�
тація до вітчизняних умов.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Заслуговує на увагу досвід провідних країн

світу щодо організації використання сільсько�
господарської техніки, особливо країн ЄС та
США, де основу сільськогосподарського ви�
робництва становлять сімейні ферми. Ферме�
ри купують весь набір сільськогосподарських
машин, необхідний для механізованого та ав�
томатизованого виробництва сільськогоспо�
дарської продукції, перелік якої залежить від
спеціалізації господарства та його розміру.
Наприклад, за розрахунками науковців Нідер�
ландів для фермерського господарства (30 га
пасовищ і 50 дійних корів) рекомендується та�
кий набір техніки: два трактори (із двигунами
потужністю 40 і 60 кВт), причіп, машина для
внесення мінеральних добрив, машина для пе�
ревезення рідких органічних добрив, косилка
(із шириною захвату 2,26 м), плющилка, роторні
ворушили і граблі. Для роздавання кормів: са�
монавантажувальний причіп із подрібнювачем,
силосонавантажувач, силосороздавач і причіп�
дозатор. Технічним обслуговуванням сільсько�
господарської техніки і ремонтом займаються
фермер, дилери, спеціалізовані підприємства та
ін. [1].

Доцільно розглянути особливості органі�
зації та функціонування машинних рингів, які
передбачають укладення договору фермерами
про створення машинного рингу, які локально
сконцентровані. Вони повідомляють один од�
ному про наявні у них на фермах технічні засо�
би, що не повністю завантажені, яких не виста�
чає, і в який час вони могли б виконувати на них
роботи для інших товаровиробників. Кожний
фермер�член машинного рингу наймає колег,
які на своїх машинах виконують необхідну для
нього роботу. У такому випадку виникає "кру�
гова порука" (звідси й назви — "ринг", "кру�
жок"). Узгодженням термінів і контролем ви�
конання робіт займається диспетчерська служ�
ба машинного рингу. При цьому не виникають
суперечності про неправильну експлуатацію
техніки, технологічні відмови, оплату ремонту,
оскільки кожний власник працює лише на
власній машині та самостійно усуває несправ�
ності. Усі члени рингу пов'язані взаємною
відповідальністю, оскільки діє правило: "сьо�
годні ти працюєш на моєму полі, завтра — я на
твоєму". Це певною мірою не дозволяє їм пра�

цювати із низькою якістю на полі сусіда. До�
цільність такого варіанта організації спільного
використання техніки, особливо високопро�
дуктивної, спеціалізованої, є очевидною. Фер�
мерам�членам машинного рингу не обов'язко�
во мати повний набір техніки, що забезпечує
економію коштів, зменшує амортизаційні від�
рахування і собівартість продукції.

Подібність машинного рингу і кооперати�
ву полягає в тому, що фермери створюють
організацію, об'єднуючи зусилля для спільно�
го використання техніки, а відмінність — у ма�
шинному ринзі відсутня техніка у спільній
власності на відміну від класичного коопера�
тиву. У спільній власності знаходяться лише
орендовані приміщення для диспетчера, теле�
фон, комп'ютер. Машинний ринг дещо под�
ібний до сусідської взаємодопомоги. Відмін�
ність криється в тому, що ця взаємодопомога
є впорядкованою, організаційно оформленою,
окрім того, вона надається не лише найближ�
чим сусідам, а й більшості (кількість учасників
рингу може досягати 1 тис. фермерів, а сфера
його діяльності поширюється на адміністра�
тивний район) [2]. Зазначимо, що перший ма�
шинний ринг був створений у Баварії (Німеч�
чина) в 1953 р., і це не випадково, оскільки саме
у цьому регіоні були відносно невеликі фер�
мерські господарства й висока технічна їх за�
безпеченість.

Кількість машинних рингів залишається
приблизно однаковою впродовж багатьох
років. Спочатку вони були невеликими й ними
керували непрофесіонали на суспільних заса�
дах. За роки свого існування ринги стали більш
організованими, у більшості із них з'явилися
звільнені професійні керівники, комп'ютерна
техніка та сучасні засоби зв'язку. У 2012 р. у
Німеччині налічувалося 257 машинних рингів,
із них із професійними керівниками — 216, чи�
сельність членів машинних — 198,4 тис. осіб (се�
редня кількість учасників одного рингу — 749
тис. осіб).

У Німеччині було прийнято закони щодо
пільгового оподаткування міжгосподарського
використання техніки (для цього машини фер�
мерів повинні працювати не лише за наймом, а
й у власному господарстві, дохід від виконан�
ня робіт для інших членів рингу не повинен пе�
ревищувати одну третину доходів від власного
господарства. Ринги почали виконувати робо�
ти не лише з вирощування сільськогосподарсь�
ких культур, але, наприклад, для комунальних
підприємств — роботи по догляду за дорога�
ми, очищення їх від снігу взимку, прибиранню
територій та ін.
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Незважаючи на очевидну вигідність і вели�
кий досвід роботи, лише третина німецьких
фермерів активно беруть участь у машинних
рингах. Таку ситуацію німецькі фахівці пояс�
нюють суб'єктивними причинами. Фермер, не
вступаючи до рингу, залишається незалежним,
до того ж не повністю довіряє його членам. Він
вважає, що при черговості роботи однією ма�
шиною у декількох фермерів для учасників рин�
гу є загроза ризику невиконання робіт в агро�
технічний термін (наприклад, через несприят�
ливі погодні умови, непередбачену відмову ма�
шини та ін.).

У Швеції подібна організаційна форма
спільного використання техніки одержала на�
зву "машинні списки", в яких брали участь май�
же 25% фермерів. Організація та сутність їх
роботи — така сама, як і в машинних рингах.
Невелику кількість машинних рингів організо�
вано у Великобританії, Франції, Люксембурзі,
Норвегії, Швейцарії та інших європейських
країнах [3].

Сутність та організація роботи щодо
спільного використання техніки мають спіль�
ність із принципами функціонування інших
видів кооперативів. У Франції в 90�х роках ХХ
ст. налічувалося майже 12,5 тис. кооперативів,
що об'єднували 250 тис. фермерів, які щороку
закуповували майже 500 зернозбиральних ком�
байнів, 600 тракторів (приблизно 75% із них
великої потужності), 900 рулонних прес�підби�
рачів, 500 косарок, 900 сівалок точного висіву,
60 виноградозбиральних машин та ін. Коопера�
тиви дбали про придбання техніки для перероб�
ки сільськогосподарської продукції [4].

Фермерські кооперативи по використанню
техніки у Франції підтримуються державою,
яка надає дотації та істотні податкові пільги. У
результаті кооперативи становлять вагому кон�
куренцію підрядним підприємствам, які нада�
ють механізовані послуги для фермерів. Їх
діяльність базується на довірі членів коопера�
тивів один до одного, а також на спроможності
активістів із їх числа організувати роботу.
Прийняття статуту кооперативу та внутрішнь�
ого розпорядку сприяють усуненню неузгод�
женостей у діяльності та вирішенні конфлікт�
них ситуацій.

Для створення такого кооперативу у
Франції необхідно чотири особи. Спочатку
вони повинні ознайомитись із типовими стату�
тами (які можна одержати у федераціях депар�
таментів або у Національній федерації коопе�
ративів по використанню техніки) і розробити
власний статут. Статут кооперативу, витяг про
включення його у комерційний реєстр, список

членів із зазначенням професій, атестацію ке�
рівництва (яка повинна задовольняти вимогам
Сільськогосподарського кодексу Франції) тре�
ба подати до комісії по видачі дозволів, яка
підпорядкована управлінню по сільському гос�
подарству департаменту провінцій. Кооператив
має бути зареєстрований не пізніше двох
місяців після подання документів [5].

На думку німецьких фахівців, для успішно�
го створення і функціонування кооперативу
необхідні такі умови: фермери повинні бути
віддаленими один від одного не більше ніж на
3—5 км; податкове навантаження для ферме�
ра не має бути більше, ніж до вступу до коо�
перативу; вони повинні мати достатній влас�
ний капітал; фермер має бути готовим до того,
щоб частково відмовитися від самостійності та
вести відкрите співробітництво з іншими чле�
нами; наявність компетентних консультантів
[6].

Кооперативи "Грандвью" (Канада) налічу�
ють 2 тис. фермерів (60% фермерських госпо�
дарств трьох графств), розміщених у радіусі
25—30 км. На кошти фермерів функціонують
два тукозмішувальних заводи із складами для
мінеральних добрив і пестицидів, якими можуть
користуватися всі його члени. Прибуток, одер�
жаний протягом року, за вирахуванням витрат,
розподіляють між членами кооперативу залеж�
но від суми одержаних послуг. Така організа�
ція дає змогу своєчасно забезпечити кожного
фермера хімікатами, насінням, комбікормами,
витрати по їх доставці, надавати допомогу і
консультації з боку кваліфікованих спеціа�
лістів.

Розглянемо особливості функціонування
підрядних організацій, які надають механізо�
вані послуги з вирощування та збирання сіль�
ськогосподарських культур для фермерів. Так,
у 2008 р. у Німеччині налічувалося 3,2 тис.
підрядних підприємств. Вони володіли різнома�
нітним набором машин для надання послуг
практично за всіма видами механізованих робіт
[7]. За результатами дослідження інституту
INEA в Італії виділено дві групи підрядних
організацій: малі та великі (рис. 1).

Майже 2/3 із досліджених 389 підрядних
організацій представляли приватні організації,
які належали одному власникові, 80% підпри�
ємств здійснювали діяльність лише у сфері сіль�
ського господарства. З обстежених підпри�
ємств 219 є малими, що становить 56% від за�
гальної кількості (табл. 1).

Серед основних видів робіт, які виконують
підрядні організації, переважають збирання
зернових, кукурудзи на зерно, сої, кормових і
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цукрових буряків та оранка. Великі підприєм�
ства мають у своєму розпорядженні 70% усіх
потужностей. У середньому на одне підпри�
ємство припадає 4,2 трактори (завантаження
329 год у рік), 1,6 комбайна (140 га), працювало
4,1 особи, (у т.ч. 3,3 — в основному виробництві
і 0,7 — в іншому, не пов'язаному із сільським
господарством). Кожне підрядне підприємство
обслуговувало 50 ферм, найбільш поширені
розміри яких становили 2—10 га (41% від за�
гальної кількості).

У Франції інтереси підрядних фірм пред�
ставляють два об'єднання ETAR (Об'єднання
підприємців по сільськогосподарських та лісо�
вих роботах) і UNETAR (Об'єднання підпри�
ємців, які виконують роботи в сільському гос�
подарстві та сільській місцевості). ETAR на по�
чатку століття об'єднувало 21 тис. підприємств
(переважно випадків це індивідуальні приватні
підприємства). У середньому на одному підпри�
ємстві було зайнято 3—4 людини; у період ви�
конання сезонних робіт — ще 7—8. Підрядні
підприємства обслуговували фермерів у раді�
усі 20—25 км, в основному, постійних клієнтів.
Машинно�тракторний парк підприємств на�
лічував 25 тис. зернозбиральних і 3,1 тис. кор�
мозбиральник комбайнів. Кожне підприємство
мало закрите приміщення для зберігання тех�
ніки й ремонтні майстерні. UNETAR об'єднува�
ло майже 30 тис. підприємств, які виконують
роботи для сільського та комунального госпо�
дарства. Машинно�тракторний парк підпри�

ємств включав у себе 18 тис. зернозбиральних і
3,6 тис. кормозбиральних комбайнів. 30 тис.
тракторів, 1,6 тис. інших машин (косарки, бу�
рякозбиральні комбайни тощо). Контрактні
фірми забезпечували збирання до 50% усієї
площі зернових, 80% кукурудзи на корм, а в
останні роки почали виконувати комунальні,
лісові, земельні роботи [8].

У Швеції одержали розвиток машинні стан�
ції. Однією з найбільших у країні є "A&G Hans�
son Markinstation AB", де зайнято постійно 8—
9 осіб і ще 3 наймають на сезонні роботи. По�
ловина обсягу послуг станції пов'язана із ви�
робництвом цукрових буряків, 25% — обробі�
тком і збиранням зернових.

У США одним із варіантів надання механі�
зованих послуг по контракту є збирання вро�
жаю на замовлення, що передбачає організа�
цію мобільних збиральних комплексів і достав�
ляння зібраної продукції до сховищ. Вперше
такі комплекси були організовані Міністер�
ством сільського господарства США у 1944 р.
У той період техніки та працівників для збиран�
ня пшениці не вистачало, тому було прийнято
рішення передати 200 зернозбиальних ком�
байнів досвідченим фахівцям, які згодні розпо�
чати збирання врожаю на півдні США і просу�
ватися, збираючи його до канадського кордо�
ну.

У власника однієї із таких фірм "Холленд
Харвестинг" у 2004 р. було шість комбайнів Case
IH 2388 Axial Flow (278 к.с., бункер 10 м3), жа�

Рис. 1. Класифікація підрядних організацій, які функціонують в Італії
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ток MacDon 962 Draver Header (ширина захва�
ту 11,2 м), жаток для сої Case 1012 (9 м), підби�
рачів для сої Case 2015 (6 м), дві 8�рядні куку�
рудзяні жатки Case 2208, по одному трактору
"Challenger" СAT�55 (246 к.с.), Case MX 270 (235
к.с.), два причіпних бункери�накопичувачі (35 і
34 м3), чотири низькорамних причепи для пере�
везення комбайнів, по два вантажних авто�
мобілі "Kenworth" і "Freightliner" (місткість ку�
зова 31 м3), три трьохосних самосвали
"Kenworth" і "Freightliner" (21 м3), сервісна ма�
шина (обладнана генератором, зварювальним
апаратом, компресом і баком для заправляння
2 тис. л), три житлових вагончики на 8 місць,
потужний компресор для очищення комбайнів,
3 легкових автомобілі, мікроавтобус на 12
місць.

Ця фірма розпочала свою роботу в 2003
р. у штаті Техас зі збирання озимої пшениці.
На одному полі зазвичай працювали три ком�
байни, трактор із бункером�накопичувачем,
два вантажних автомобілі, сервісна машина
із трьома інженерами і набором запасних ча�
стин. Зерно із бункерів комбайнів вивантажу�
вали на ходу в бункер�накопичувач, потім пе�
ревантажували у вантажні автомобілі. Зерно
із поля відразу доставляли на елеватор. Ван�
тажні автомобілі заїжджали на зважуваль�
ний пристрій, під час зважування брали про�
бу зерна. Зазвичай вимірювали вологість, ча�
стку і наявність сумішей, на окремих елева�
торах — вміст протеїну. На жодному з еле�
ваторів не було обладнання для сушіння зер�
на пшениці, тому воно повинно було мати во�
логість не вище 14%. Визначали вологість зер�
на в момент збирання вимірювачі вологості,
встановлені на комбайнах. Для комбайнів і
тракторів на сервісному вантажному авто�
мобілі підвозили пальне із місцевого коопе�
ративу (для фермерів воно оподатковувало�
ся за нижчою ставкою), у день витрачалося

до 4 т. За сприятливих умов за день бри�
гада збирала до 330 га пшениці [9].

Підрядна фірма E&H Contracting (роз�
міщена у Великобританії, графство Сус�
секс) у 1999 р. спеціалізувалася на за�
готівлі кормів для великих молочних гос�
подарств. Із 2000 р. вона почала викону�
вати роботи з обробітку грунту та комп�
лексні контракти по обслуговуванню фер�
мерських господарств. Як наслідок, у кри�
зові роки в молочному виробництві фірма
постраждала менше, ніж інші підрядні
організації регіону, які не перебудували
свою роботу. Фермери, які замовляли ро�
боти із заготівлі кормів, були високоспе�

ціалізованими виробниками молока, мали мож�
ливість оперативно розраховуватися за виконані
роботи, їхні ферми були розміщені компактно
(за цей період радіус обслуговування скоротив�
ся із 48 до 40 км). У цьому регіоні переважають
фермери, які замовляють комплексне обслуго�
вування. Підприємство пропонує свої послуги
за договорами різного типу. Однак спостері�
гається тенденція до розширення договорів
Single Farm Payment (єдина плата на ферму). Це
передбачає надання землі в оренду підрядному
підприємству за мінімальною ціною [10].

ВИСНОВКИ
Основна причина і мотив спільного викори�

стання техніки фермерами в країнах ЄС поля�
гає в тому, що площа сільськогосподарських
угідь не дає змоги забезпечити сезонне наван�
таження сучасної техніки в одному фермерсь�
кому господарстві. Умови ведення сільськогос�
подарського виробництва в Україні значно
різняться від ЄС і США. Основну площу
сільськогосподарських угідь займають великі
та середні сільськогосподарські підприємства.
Їхні розміри в Україні значно більші, ніж роз�
міри фермерських господарств за кордоном,
що дозволяє їм завантажити навіть не одну, а
декілька сільськогосподарських машин на своїх
полях. Для них міжгосподарське використан�
ня техніки у тому вигляді, в якому воно вико�
ристовується в Європейському Союзі, не�
актуально.

Для фермерських господарств і господарств
населення України зарубіжний досвід викори�
стання техніки становить інтерес. Для вітчиз�
няних фермерів прийнятні всі форми, врахову�
ючи сучасні умови господарювання, а саме ма�
шинні ринги та кооперативи. Однак вони не
одержали широкого розвитку, що можна по�
яснити невеликою чисельністю фермерських
господарств у межах одного адміністративно�

Тип підприємства 
% від 

загальної 
кількості 

У середньому одне 
підприємство 

площа 
обробітку, 

га 

потужність 
машин, кВт 

Малі 
спеціалізовані 16,2 320 245 
сільськогосподарські 30,8 211 279 
інших видів діяльності 9,5 301 276
Великі 
спеціалізовані 11,6 654 796 
сільськогосподарські 13,1 692 820
інших видів діяльності 13,1 964 966
Усього 100,0 - -
У середньому – 478 524

Таблиця 1. Характеристика підрядних
організацій в Італії
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го району та розміщенням їх на значній відстані
один від одного.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Збалансоване функціонування міжгалузевих

ринків — один з найважливіших чинників успіш�
ного розвитку економіки. Зокрема, сьогодні роз�
виток фармацевтичного ринку доводить, що інте�
рес до лікарських рослин як до джерела сировини
для виробництва лікарських засобів є стабільним.
Особлива значимість розвитку ринку лікарської
рослинної сировини виникає в зв'язку зі збільшен�
ням частки імпортної продукції в товарній струк�
турі фармацевтичного ринку та створює реальні
загрози вітчизняній галузі лікарського рослинниц�
тва. У зв'язку з цим, однією з найбільш ефектив�
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Ю. А. Никитюк,
к. с.9г. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки природокористування
в агросфері,Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД

ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ

ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Yu. Nykytiuk,
Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Senior Research Fellow of the Division
Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

CLUSTER APPROACH TO THE MEDICINAL PLANTS MATERIAL MARKET FUNCTIONING

У статті уточнено сутність ринку лікарської рослинної сировини як системи економічних відносин в аграрній,
переробній та фармацевтичній галузях економіки, що формуються в процесі збору, вирощування, переробки та об9
ігу лікарської рослинної сировини з метою задоволення потреб суспільства в безпечних лікарських препаратах. Пред9
ставлена характеристика міжгалузевих зв'язків в сферах сільськогосподарської, заготівельної, фармацевтичної та
торгівельної діяльності. З метою інтегрованого функціонування ринку лікарської рослинної сировини шляхом реал9
ізації кластерного підходу запропоновано механізм узгодження інтересів його суб'єктів і найбільш ефективного їх
розвитку. Доведено, що кластерна політика сприяє розвитку ринку лікарської рослинної сировини, покращуючи
організацію виробництва і підвищуючи конкурентоспроможність учасників цього ринку. Обгрунтовано науково9
методичний підхід до формування агрофармацевтичного кластера шляхом групування його учасників у функціо9
нальні блоки з метою підвищення конкурентоспроможності ринку лікарської рослинної сировини.

This paper deals with the nature of the medicinal plants material market as a system of economic relations in
agriculture, processing and pharmaceutical industries, emerging in the process of collecting, growing, processing and
circulation of medicinal plant material to meet the needs of society in a safe medicines. The author gives characteristic of
interindustry links in the areas of agricultural, harvesting, pharmaceutical and commercial activities. For the purpose of
the integrated operation of the medicinal plant material market through the implementation of the cluster approach, the
author suggests the mechanism of reconciling the interests of its subjects and the most efficient development. It is proved
that cluster policy promotes development of the medicinal plant material market, improving the organization of
production and increasing the competitiveness of the market participants. The author gives justification of scientific and
methodical approach to the formation of an agro9pharmaceutical cluster by grouping participants into functional units
to improve the competitiveness of the medicinal plant material market.

Ключові слова: кластер, ринок, лікарська рослинна сировина, конкурентоспроможність,
інтеграція, інфраструктура.

Key words: cluster, market, medicinal plants material, competitiveness, integration,
infrastructure.

них форм розвитку ринку лікарської рослинної си�
ровини є міжгалузева кооперація і агропромисло�
ва інтеграція, що об'єднують підприємства різних
галузей, пов'язаних економічними відносинами.
На сучасному етапі для виведення вітчизняної га�
лузі лікарського рослинництва та забезпечення
сталого розвитку фармацевтичної сфери може
застосовуватися кластерний підхід.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Дослідження проблем забезпечення галузей
економіки лікарською рослинною сировиною
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знайшли своє відображення в наукових працях
відомих вчених, зокрема: О. Базаркіної, О. Бере�
зіна, Н. Карпенка, О. Карачевської, І. Маркіна,
Б. Семака та інших. Теоретико�методичні та при�
кладні аспекти розвитку ринку лікарських рослин
висвітлені у працях таких вітчизняних і зару�
біжних вчених, як Л.І. Демкевич, С.В. Гриценко,
О.І. Тихонов, А.І. Русинов, С.В. Гарна та ін. Про�
те в умовах диверсифікації економіки зростає не�
обхідність взаємодії між галузями, які при орган�
ізації власного виробництва використовують про�
дукти інших сфер. Зокрема недостатньо вивчени�
ми залишаються питання, пов'язані з формуван�
ням ринку лікарських рослин і його інфра�
структури, умовами його функціонування і регу�
лювання, визначенням пріоритетів розвитку
міжгосподарських зв'язків в даній сфері.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування кластерного

підходу до функціонування ринку лікарської рос�
линної сировини в напрямі підвищення конкурен�
тоспроможності його учасників.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Різноманіття поглядів на розуміння лікарських

рослин і лікарської рослинної сировини з точки
зору аграрного сектора економіки, фармацевтич�

ного виробництва і заготівельної галузі ус�
кладнює формування ринку лікарської
рослинної сировини. Однак, виходячи з
існуючої господарської практики та наяв�
них чітких сегментів цієї сфери уточнено
визначення ринку лікарської рослинної си�
ровини як системи економічних відносин в
аграрній, переробній та фармацевтичній
галузях економіки, що формуються в про�
цесі збору, вирощування, переробки та обі�
гу лікарської рослинної сировини з метою
задоволення потреб суспільства в безпеч�
них лікарських препаратах.

Визначено, що вітчизняний ринок
лікарської рослинної сировини має чіткі
сегменти: сировинний базис, переробка і
виробництво лікарських препаратів, сфера
реалізації (рис. 1). Вищевикладене дозво�
ляє зробити висновок про необхідність
формування напрямів розвитку ринку
лікарської рослинної сировини, що пред�
ставляє собою складаний комплекс взаємо�
пов'язаних секторів сільськогосподарсько�
го та промислового виробництва, заготівлі
й реалізації.

Одним із ефективних інструментів
підвищення рівня взаємодії між учасника�
ми ринку є створення кластерів, які завдя�
ки своїй організаційно�економічній струк�
турі дозволяють оптимізувати відносини,
що виникають у процесі заготівлі, вироб�
ництва, переробки та реалізації лікарської

рослинної сировини. Актуальність оптимізації
вітчизняного ринку лікарської рослинної сирови�
ни на підставі формування кластерів визначаєть�
ся аграрною спеціалізацією України. Позитивний
вплив кластерної політики на розвиток ринку про�
слідковується у поліпшенні виробничої організації
та підвищенні деяких аспектів конкурентоздат�
ності таких, як: збільшення продуктивності вироб�
ництва в межах показників, які входять у кластер;
посилення інноваційного розвитку, що забезпечує
підвищення продуктивності в майбутньому; еко�
номічне стимулювання до створення нових
суб'єктів господарювання, діяльність яких поси�
лює весь кластер.

Отже, забезпечити розвиток виробництва без�
печних лікарських препаратів з рослинної сиро�
вини можливо на базі створення виробничих, на�
укових та інноваційних формувань у вигляді кла�
стерів. У них об'єднуються в один цикл всі проце�
си, пов'язані з виробництвом і реалізацією лікарсь�
кої рослинної сировини, де головною ланкою є
підприємства, що займаються заготівлею дикоро�
стучих лікарських рослин, сільськогосподарським
культивуванням, переробкою і збутом. Ефектив�
на організація роботи кластерів забезпечує еко�
номічний, екологічний та соціальний розвиток ре�
гіонів, стимулює зростання зайнятості населення,
раціоналізує процес використання земельних ре�
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Рис. 1. Структурно7функціональна схема ринку
лікарської рослинної сировини

Джерело: сформовано автором.
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сурсів та посилює зв'язок наукового потенціалу з
господарською діяльністю регіону.

Категорія "кластер" походить від англійсько�
го "cluster", що означає поєднання двох або більше
рівнозначних елементів, які разом можуть бути
розглянуті як окрема одиниця, яка характери�
зується певними властивостями. В економічну
літературу поняття "кластер" було введено Майк�
лом Портером (1990 р.), згідно з яким кластер —
це сконцентровані за географічною ознакою гру�
пи взаємозалежних компаній, спеціалізованих по�
стачальників, постачальників послуг, фірм у відпо�
відних галузях, а також пов'язаних з їх діяльністю
організацій (наприклад, університетів, агентств зі
стандартизації, а також торгових об'єднань) у пев�
них галузях, що конкурують, але разом з тим ве�
дуть спільну роботу [5].

Серед особливостей формувань кластерного
типу в порівнянні з іншими типами організації,
можна відмітити, що кластерна організація акцен�
тує увагу не на окремих галузях, а на зв'язках між
складовими елементами (підприємствами, органі�
заціями). Це дозволяє спростити доступ суб'єктів
господарювання до залучення новітніх технологій,
сприяє підвищенню конкуренції та продуктивності
виробництва, розподіляє ризики спільної діяль�
ності [1, с. 47]. Світовий досвід демонструє ефек�
тивність кластерної організації у досить вузьких
секторах, що забезпечують виробництво
конкурентоздатної продукції та доведення її до
кінцевого споживача. Почати трансформацію
організаційної системи на користь кластерної мо�
жуть як центральні органи державної влади
(спосіб впровадження "зверху"), так і регіональні
органи влади та місцеві об'єднання суб'єктів гос�
подарювання, що забезпечать впровадження та
стимулювання розвитку кластерів "знизу". Такі
програми мають назву "кластерна ініціатива" та
формують собою заплановану спробу підвищити
показники зростання конкурентоздатності клас�
тера на певній території, розширюючи можливості
кластерних суб'єктів господарювання, держави та
наукових інститутів [8, с. 603]. Основна ціль фун�
кціонування кластера — забезпечення максимі�
зації прибутків та підвищення конкурентоздат�
ності для кожного суб'єкта економічного діяль�
ності на ринку лікарської рослинної сировини,
який взаємодіє з іншими за допомогою економі�
ко�технологічних зв'язків.

Згідно з твердженнями М. Портера, кластери
утворюються тоді, коли в межах певної території
необхідні ресурси досягають визначеної величи�
ни (тобто, критичного порогу) та отримують го�
ловну роль [5]. Проте, окрім цього, для створення
кластера потрібне бажання суб'єктів господарю�
вання, підприємців, органів місцевого самовряду�
вання та бізнесу.

Проаналізувавши основні визначення кате�
горії "кластер" та дослідивши сучасні проблеми
розвитку підприємств та організацій в галузі

сільського господарства, які виготовляють
лікарські препарати, пропонуємо наступне ви�
значення агрофармацевтичного кластеру. Агро�
фармацевтичний кластер — це організаційна фор�
ма інтеграції організацій фармацевтичної галузі та
сільськогосподарських підприємств виробників, а
також інфраструктурних об'єктів ринку лікарсь�
кої рослинної сировини з метою підвищення кон�
курентоспроможності цієї сфери за рахунок фор�
мування ефективних внутрішньогалузевих зв'язків
і досягнення синергетичних ефектів.

Аналіз сучасного стану та перспектив роз�
витку ринку лікарської рослинної сировини доз�
волив визначити основні передумови формуван�
ня регіонального агрофармацевтичного класте�
ра, що враховують пріоритетні території та по�
тенційних учасників цього кластера. Вищезгада�
ний кластер є неформальною організацією, яка
об'єднує зусилля певних підприємств та органі�
зацій в межах відповідного блоку. З урахуван�
ням проведених досліджень запропоновано
структурно�логічну схему організації агрофар�
мацевтичного кластеру (рис. 2). Це об'єднання
характеризується сукупністю зв'язків, основни�
ми з яких є зв'язки окремих (інфраструктурних)
блоків кластера безпосередньо з його базовим
блоком — ядром кластеру. Цей блок включає в
себе підприємства, організації і господарства,
які формують профіль сировинної бази ринку
лікарської рослинної сировини. До них відно�
сяться заготівельники та виробники лікарської
рослинної сировини, а також переробні і фар�
мацевтичні підприємства.

Таким чином, збір дикорослих лікарських рос�
лин та виробництво лікарських рослин у сільсько�
господарських організаціях становить сировинний
базис ринку, без існування якого неможливий обіг
сировини у більшості галузей національної еконо�
міки. Сільське господарство спрямоване на куль�
тивування лікарських культур, що здійснюється
переважно спеціалізованими сільськогосподарсь�
кими організаціями, а також особистими селянсь�
кими чи фермерськими господарствами. Крім того,
обов'язковою складовою галузі є різного роду за�
готівельні компанії, що спеціалізуються на зборі
дикорослих лікарських трав. Культивована сиро�
вина в перспективі є більш затребуваною по ряду
обставин, зокрема можливістю: планового конт�
ролю заданих характеристик якості шляхом ко�
ригування агротехнічних заходів; оптимального
територіального розміщення та планування об�
сягів виробництва; впливу на екологічне біорізно�
маніття дикорослих видів.

Виробничий блок (переробки) галузі включає
в себе організації з первинної та глибокої пере�
робки, фасування лікарської рослинної сировини.
До первинної обробки відносять миття, різання
перед сушінням, фумігацію, заморожування, дис�
тиляцію, сушіння тощо. Глибока переробка
здійснюється переважно переробними та фарма�



60
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2016

цевтичними організаціями і передбачає безпосе�
редньо виробництво лікарських препаратів з рос�
линної сировини.

Інфраструктурні блоки кластера, що входять
до зовнішнього контуру, являють собою комплекс
підприємств і організацій, покликаних забезпе�
чити ефективне функціонування всього класте�
ра. В інфраструктурному блоці кластера можна
виділити наступні складові: виробничу інфраст�
руктуру (підприємства з виробництва тари і упа�
ковки; постачальники техніки, устаткування,
біопрепаратів та ін.; постачальники ПММ; транс�
портні організації, інші постачальницькі струк�
тури); інфраструктуру інноваційного розвитку,
вищі навчальні заклади, наукові установи сіль�
ськогосподарські технікуми і коледжі. Вони не є
його безпосередніми учасниками, взаємодіють з
ним, як правило, на основі договірних відносин
[1; 8]. Наявність інноваційної інфраструктури,
завданням якої є інтеграція наукових ідей, пере�
дових технологій і сучасних методів менеджмен�
ту, це головна відмінність кластера від інших
форм кооперативних та інтегрованих формувань.
Фінансова та страхова інфраструктура кластера,
як і інноваційна, займає місце в зовнішньому його
контурі. Вона включає в себе систему комерцій�
них і некомерційних банків, страхові та лізингові
компанії, а також бюджетні фінансові організації
тощо.

Невід'ємною частиною галузі повинні бути на�
уково�дослідні інститути, дослідні селекційні
станції, тісна взаємодія має здійснюватися з асоці�
ацією виробників сільськогосподарської техніки.
Процес виробництва необхідно оцінювати внут�

рішньогалузевим пунктам контролю якості про�
дукції на відповідність її світовим стандартам [3;
6].

Вся галузь замикається на споживачах [4; 7],
представлених парфумерно�косметичними заво�
дами і фабриками, мережею аптек, та вітчизняни�
ми організаціями, підприємствами й зарубіжними
фірмами, що виробляють різні види продукції,
компонентами якої є лікарська сировина. Вирішен�
ня проблем збуту і споживання можливо реалізу�
вати в процесі досліджень з визначення потреби
та вивчення попиту на лікарську рослинну сиро�
вину, організації раціонального використання й
охорони природних ресурсів, формування систе�
ми аптечних організацій, моніторингу ринку і
особливостей споживчої поведінки.

Особливістю запропонованого механізму є
підхід до організації взаємодії суб'єктів ринку
лікарської рослинної сировини на основі розпо�
ділу функцій між підприємствами різних галузей,
орієнтований на вирішення двох принципових
завдань (забезпечення потреби населення в дос�
тупних лікарських препаратах та ефективне ви�
користання щорічно поновлюваних ресурсів рос�
линної сировини), що дозволяє істотно підвищи�
ти економічну ефективність виробництва і збуту
за допомогою збільшення обігу, зниження витрат,
вдосконалення якості та безпечності готової про�
дукції. Економічна обгрунтованість функціону�
вання агрофармацевтичного кластера виявляєть�
ся, насамперед, у можливості поділу витрат і ри�
зиків між учасниками кластера, що можуть бути
вищими для підприємства поза кластером. Тому
всередині кластера запропоновано схеми взаємо�
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Рис. 2. Структурно7логічна схема організації агрофармацевтичного кластеру

Джерело: сформовано на основі [2—4].
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розрахунків між його учасниками, такі, як обмін,
розподіл доходів тощо [2]. Це сприятиме по�
ліпшенню умов господарювання, а також надасть
можливість розширити сферу діяльності для
інших учасників об'єднання, які не залежать без�
посередньо від ринку лікарської рослинної сиро�
вини.

Загалом внутрішньо�економічні відносини в
кластері — це взаємозв'язки, що функціонують на
основі партнерства між суб'єктами господарюван�
ня, що входять до кластера, на засадах стійкості,
взаємовигоди та довготривалості. Такі зв'язки ма�
ють засновуватись на дво� та багатосторонніх до�
говорах, передбачати права, обов'язки та відпові�
дальність кожного з суб'єктів. Важливо пам'ята�
ти, що забезпечення функціонування та розвитку
кластера потребує глибоких наукових досліджень
та прийняття виважених, науково обгрунтованих
рішень.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, основою підвищення конкурен�
тоспроможності ринку лікарської рослинної си�
ровини є стабілізація господарських взаємозв'�
язків і впорядкування товарообмінних процесів на
основі посилення інтеграційних процесів, зокре�
ма формування кластерів. Загалом кластерний
підхід до функціонування ринку лікарської рос�
линної сировини покликаний зберегти та посили�
ти ринковий орієнтир на кінцевий результат. Зас�
тосування кластерного підходу до функціонуван�
ня ринку лікарських рослин дозволить сформува�
ти модель, що забезпечує взаємодію організацій,
які збирають лікарську сировину, культивують
лікарські рослини, здійснюють їх первинну і гли�
боку переробку, з організаціями, що здійснюють
інфраструктурну (інноваційну, логістичну, фінан�
сову, наукову, збутову тощо) підтримку. На
відміну від існуючих підходів, він дозволяє сфор�
мувати цілісну систему ринку, що усуває галузеву
і відомчу роз'єднаність та дає можливість консо�
лідувати зусилля щодо використання матеріаль�
них і фінансових ресурсів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Вагоме значення лісоресурсного потенціалу
для забезпечення сприятливого для життя людей
навколишнього природного середовища, розвит�
ку господарського комплексу сільських територій
та вирішення комплексу соціальних проблем на�
селення, особливо багатолісних районів, вимагає
розширення спектра сучасних інституціональних
форм залучення лісових ресурсів у відтворюваль�
ний процес. Виходячи з цих міркувань, особливо�
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CLUSTERS AS AN INSTITUTIONAL PRECONDITION FOR ECO�ECONOMIC EFFECTIVENESS
OF FOREST MANAGEMENT

У статті виявлено передумови формування у сфері лісогосподарського виробництва кластерних утворень. Ви9
значено переваги лісового кластера над іншими формами держано9приватного партнерства в умовах нерозвиненості
інституціонального середовища ринкових відносин у лісовому господарстві. Приведено практику створення лісових
кластерів у вітчизняній практиці лісогосподарського виробництва і проаналізовано можливість її використання в
майбутньому. Як пріоритет поширення кластерних утворень у лісовому господарстві визначено переробку деревних
відходів як важливого резерву підвищення еколого9економічної ефективності лісокористування. На основі аналізу
динаміки утворення лісосічних відходів на підприємствах Волинської області як від рубок головного користування,
так і від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, визначено специфікацію учасників лісового кластера.

The preconditions for establishment of cluster entities in the field of forestry production have been revealed in the
article. The advantages of a forest cluster over other forms of public9private partnership under the conditions of
underdevelopment of institutional environment of market relations in forest industry have been defined. The practice of
establishment forest clusters in terms of national experience of forestry production has been suggested, and the opportunity
of its application in the future has been analysed. Waste wood processing as an important reserve for improvement of
eco9economic effectiveness of forest management has been determined as a priority of expansion of cluster entities. The
specification of a forest cluster participants has been determined based on the analysis of the dynamics of wood raw
materials production at the enterprises of Volyn' region, considering both main usage cuttings and forestry9related ones.

Ключові слова: еколого*економічна ефективність, лісокористування, лісогосподарське
підприємництво, державно*приватне партнерство, кластери, деревні відходи, сільські тери*
торії.

Key words: eco*economic effectiveness, forest management, forestry business, public*private
partnership, clusters, wood waste, rural areas.

го значення набуває вирішення проблеми підви�
щення еколого�економічної ефективності лісоко�
ристування через максимально можливе госпо�
дарське освоєння усіх сировинних та несировин�
них складових лісоресурсного потенціалу. Домі�
нування державної форми власності на переваж�
ну більшість лісових та лісогосподарських активів
накладає об'єктивні обмеження на поширення су�
часних форм товарно�грошових відносин щодо
капіталізації та перерозподілу лісових благ.

З огляду на сказане, мають отримати відпові�
дне інституціональне супроводження перехідні
форми між гіперодержавленою та надмірно цен�
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тралізованою системою управління лісовим гос�
подарством та традиційними ринковими атрибу�
тами господарського освоєння лісоресурсного
потенціалу. Такою перехідною формою виступа�
ють угоди державно�приватного партнерства, які
зберігають державну форму власності на
більшість лісових та лісогосподарських активів і
при цьому дозволяють залучати інвестиції приват�
них підприємницьких структур як резидентів, так
і нерезидентів. Серед всім відомих конкретних
форм партнерських відносин між власниками
лісових та лісогосподарських активів в короткос�
троковій перспективі мають отримати повноцін�
не інституціональне оформлення кластерні утво�
рення, які побудовані на добровільній нестатутній
основі через укладання відповідної угоди між по�
стійними лісокористувачами, органами місцево�
го самоврядування, підприємницькими структу�
рами та науково�дослідними установами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальні передумови формування кла�
стерних утворень у сфері природокористування,
зокрема у сфері господарського освоєння лісоре�
сурсного потенціалу, розглядаються у працях Н.
Василик, М. Войнаренка, В. Голяна, А. Карпука,
С. Соколенка, М. Хвесика та інших [1—4; 7]. Кла�
стери розглядаються як важлива форма активі�
зації інвестиційного процесу та прискорення
інноваційного оновлення виробничо�технічної
бази лісогосподарського виробництва. В недале�
кому минулому вже були прецеденти створення
лісових кластерів у вітчизняній практиці лісогос�
подарської діяльності, які давали можливість кон�
солідувати організаційні та інвестиційні можли�
вості учасників різних фаз лісопродуктового лан�
цюга задля підвищення рівня прибутковості залу�
чення лісових ресурсів у відтворювальний процес.

Недостатньо сформованими залишаються
підходи щодо створення кластерних структур з
метою господарського використання окремих
складових лісоресурсного потенціалу, зокрема
лісосічних відходів та відходів деревообробки, які
при відповідному рівні фінансування та технічної
оснащеності їх переробки можуть стати доволі
вагомим чинником капіталізації лісогосподарсь�
кого виробництва та підвищення еколого�еконо�
мічної ефективності лісокористування.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування доцільності

формування лісових кластерів для результативн�
ішого використання деревних відходів, які в знач�
них обсягах утворюються на державних лісогос�
подарських підприємствах, приватних суб'єктах
лісогосподарського підприємництва та деревооб�
робних підприємствах, що дасть можливість ство�
рити сприятливі інституціональні передумови для

підвищення еколого�економічної ефективності
лісокористування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державно�приватне партнерство є прийнят�
ною формою організації лісогосподарського
підприємництва з огляду на перебування левової
частки лісових та лісогосподарських активів у дер�
жавній власності. На жаль, законодавча база
щодо поширення партнерських відносин у лісо�
вому господарстві перебуває у латентному стані,
що не дає можливості говорити про реальну мож�
ливість поширення у лісогосподарському вироб�
ництві переважної більшості угод державно�при�
ватного партнерства у короткостроковій перспек�
тиві. Такі форми державно�приватного партнер�
ства як лісогосподарський холдинг, оренда, кон�
цесія мають отримати необхідне інституціональ�
не оформлення через внесення суттєвих змін у
вітчизняне законодавство, яке регламентує пере�
дачу у тимчасове користування земель лісогоспо�
дарського призначення та передбачає входження
державних лісогосподарських підприємств у вер�
тикально та горизонтально інтегровані статутні
утворення.

Виходячи з сучасного стану інституціонально�
го забезпечення встановлення партнерських
відносин між постійними лісокористувачами, суб�
'єктами приватного лісогосподарського під�
приємництва та фінансово�кредитними установа�
ми, найбільш прийнятною формою державно�
приватного партнерства, яка має отримати поши�
рення у короткостроковій перспективі, мають ста�
ти лісові кластери. Лісові кластери являють собою
нестатутні добровільні об'єднання суб'єктів гос�
подарської діяльності, які представляють різні
фази лісопродуктового ланцюга, органів місцево�
го самоврядування та регіональних виконавчих
структур, а також фінансово�кредитних установ,
громадських організацій, вищих навчальних зак�
ладів та науково�дослідних установ.

Органи влади взагалі є невід'ємною частиною
кластеру, оскільки саме від них залежить створен�
ня та постійна підтримка сприятливих макроеко�
номічних умов для роботи учасників ринку. Від
більш тісних взаємовідносин, що формуватимуть�
ся і постійно підтримуватимуться завдяки запро�
вадженню регіональної лісової кластерної моделі
розвитку, виграють усі: бізнес (лісгоспи, дерево�
обробники, меблевики, турагенції, інші учасники
лісового сектору), влада і громади [6].

За інформацією С. Соколенка, в країнах Єв�
ропи більш ніж 1000 представників лісового сек�
тору активно залучені до процесу інноваційного
розвитку, який зорієнтований на кластеризацію
виробництва з таких напрямів: лісове господар�
ство; обробка деревних матеріалів; виробництво
целюлози та паперу; біоенергетика; спеціалізовані
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види лісової продукції. Аналіз лісових проектів
ЄС дозволяє по�новому оцінити реформування
лісового господарства України. Стає очевидним,
що його реалізація може бути успішною лише за
умови якісних структурних зрушень у всьому
лісопромисловому комплексі. Відповідні кроки по
всіх аспектах його діяльності — продукційних,
екологічних і соціальних — мають виходити з про�
гнозу розвитку цього сектору. Очевидно, що май�
бутнє лісового сектору — в його кластеризації [4].
Тобто кластеризація лісогосподарської діяль�
ності виступає сучасним трендом організації не�
виснажливого та комплексного використання
природних ресурсів у високорозвинених країнах
та дозволяє гармонізувати інтереси інституціо�
нальних суб'єктів лісогосподарського підприєм�
ництва з інтересами населення, яке проживає на
територіях, що виступають ареалом концентрації
лісових благ.

У вітчизняній практиці лісогосподарської та
деревообробної діяльності вже мало місце ство�
рення лісових та деревообробних кластерів, а
також кластерів в інших сегментах лісового сек�
тора, які пов'язані з освоєнням лісоресурсного
потенціалу та переробкою деревини. Ще у 2006
році для швейцарсько�українського проекту
розвитку лісового господарства FORZA в За�
карпатті стала очевидною потреба звернути ува�
гу органів влади та громадськості на не�
обхідність цілісного сприйняття усього проце�
су використання деревинних та пов'язаних з
ними недеревинних ресурсів, сприяти коопе�
рації між його учасниками. Здійснений кластер�
ний аналіз продемонстрував, що в Карпатсько�
му регіоні існує значний потенціал для форму�
вання та розвитку лісових, деревообробних,
меблевих кластерів [5].

Один з таких кластерів може базуватись на ви�
робництві дерев'яних будинків. У цьому випадку

в кожному проекті з вироб�
ництва житлового дерев'яно�
го будинку "під ключ" могли б
узяти участь близько 22 типів
акредитованих фахових під�
приємств (від постачальників
столярних виробів, підлого�
вих покриттів, підприємств з
виконання загальнобудівель�
них, покрівельних, сантехніч�
них робіт, до транспортних,
рекламних, фінансових та
інших організацій) [6].

Сприятливі передумови
для формування лісових клас�
терів сформувалися у Во�
линській області, яка володіє
значним лісоресурсним потен�
ціалом і має вигідне транскор�
донне розташування (близь�

кість до кордонів ЄС підвищує інвестиційну при�
вабливість лісогосподарського комплексу). Прик�
метною рисою діяльності держаних лісогоспо�
дарських підприємств даного регіону є сировин�
на експортна орієнтація у зв'язку з відсутністю на
більшості суб'єктів господарювання сучасної тех�
ніко�технологічної бази деревообробки, що не
дозволяє виробляти і експортувати продукцію з
високою доданою вартістю. Вагомим резервом
підвищення еколого�економічної ефективності
лісокористування на державних лісогосподарсь�
ких підприємствах є результативніше використан�
ня лісосічних відходів та відходів деревообробки,
що дасть можливість забезпечити ріст показників
прибутковості, продуктивності, фондовіддачі,
економії ліквідної деревини.

За період з 2011 по 2015 рр. на підприємствах
Волинського обласного управління лісового і мис�
ливського господарства (ВОУЛМГ) в динаміці ут�
ворення лісосічних відходів спостерігається перма�
нентне збільшення. Так, у 2011 році обсяг утворен�
ня лісосічних відходів становив 4 190 м3, в 2012 —
6500 м3, 2013 — 15158 м3, 2014 — 17028 м3, а в 2015
— 23345 м3 (рис. 1).

Тобто спостерігається тенденція збільшення
обсягів утворення лісосічних відходів (у 2015 році
обсяг утворення лісосічних відходів порівняно з
2011 роком збільшився майже у 6 разів), що вима�
гає введення додаткових потужностей щодо пе�
реробки цього виду вторинної деревної сирови�
ни та диверсифікації форм її використання. Май�
же аналогічна тенденція спостерігається й в ди�
наміці утворення відходів деревообробки. Якщо
у 2011 році підприємствами ВОУЛМГ було ут�
ворено 59807 м3 відходів деревообробки, то у
2015 році обсяг утворення відходів деревооброб�
ки становив 122369 м3. Деяке зниження обсягів ут�
ворення відходів деревообробки на підприємствах
ВОУЛМГ спостерігалось у 2014 році порівняно з
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Рис. 1. Утворення лісосічних відходів та відходів деревообробки

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мис�
ливського господарства.
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2013 роком, але у 2015 висхідна тенденція відно�
вилася.

За період з 2011 по 2015 рік у динаміці обсягу
утворення лісосічних відходів від рубок головно�
го користування спостерігалась висхідна тенден�
ція (рис. 2).

Зокрема у 2015 році порівняно з 2011 роком
обсяг утворення лісосічних відходів від рубок го�
ловного користування збільшився більш, ніж у 4
рази, порівняно з 2013 роком — майже на поло�
вину. За аналізований період питома вага лісосі�

чних відходів від рубок головного користування
в загальному обсязі утворених лісосічних
відходів коливалася в інтервалі 38,2—53,4%. Най�
більше значення даного показника спостеріга�
лось в 2014 році. В динаміці обсягів утворення
лісосічних відходів від рубок, пов'язаних з веден�
ням лісового господарства, за період з 2011 по
2015 рік у цілому також спостерігався висхідний
тренд (рис. 3).

Свідченням чого є те, що у 2015 році порівня�
но з 2011 роком обсяг утворення лісосічних
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Рис. 2. Утворення лісосічних відходів від рубок головного користування та їх питома вага
в загальному обсязі утворених лісосічних відходів

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.

Рис. 3. Утворення лісосічних відходів від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства
та їх питома вага в загальному обсязі утворених лісосічних відходів
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відходів від даного виду рубок збільшився більш,
ніж в 6 разів. Це значно розширило ресурсні мож�
ливості окремих лісогосподарських підприємств
збільшити обсяги виробництва за рахунок вико�
ристання деревних відходів, але при наявності
відповідних потужностей. За період з 2011 року
по 2015 рік питома вага лісосічних відходів від ру�
бок, пов'язаних з веденням лісового господарства,
коливалася в інтервалі 46,6—61,8%. За аналізова�
ний період в структурі загального обсягу утворен�
ня лісосічних відходів переважала питома вага
відходів від рубок, пов'язаних з веденням лісово�
го господарства, а не від рубок головного корис�
тування.

Тобто за період з 2011 по 2015 рік на під�
приємствах ВОУЛМГ утворюється значний обсяг
лісосічних відходів та відходів деревообробки, які
виступають цінною сировиною для виробництва
паливних деревних ресурсів. Такі ресурси висту�
пають необхідною передумовою заміни газових
котлів на твердопаливні, що зумовлено високою
вартістю імпортного газу для установ соціальної
інфраструктури та домогосподарств. Тобто
організація виробництва паливних деревних інте�
ресів знаходиться на перетині інтересів держав�
них лісогосподарських підприємств (зростання
капіталізації залучення лісових активів у відтво�
рювальний процес і підвищення тим самим рівня
еколого�економічної ефективності лісокористу�
вання), органів місцевого самоврядування (забез�
печення установ соціальної інфраструктури та
малозабезпечених прошарків населення дос�
татнім обсягом паливних деревних енергетичних
ресурсів), домогосподарств (здешевлення вар�
тості ресурсів для опалення власних осель, особ�
ливо у зимовий період). Такий перетин інтересів і
виступає основною передумовою формування не�
статутних добровільних об'єднань у формі клас�
терних утворень.

Саме кластерні утворення мають забезпечити
приплив додаткових інвестицій в розбудову ма�
теріально�технічної бази заготівлі та переробки
деревних відходів, сформувати мережу для кон�
центрації лісосічних відходів та відходів дерево�
обробки на державних лісогосподарських
підприємствах (звезення тих відходів, які утворю�
ються в місцях суцільних і вибіркових рубок та на
приватних лісорамах, у місця розміщення щепо�
бойних установок та пелетних виробництв).

Створення лісового кластера не має бути ра�
зовим актом, а повинно включати кілька послідов�
них етапів, щоб уникнути інституціональних роз�
ривів у ході встановлення партнерських відносин
між потенційними учасниками. У першу чергу,
варто оцінити умови формування кластера (рівень
розвитку лісогосподарської інфраструктури, стан
техніко�технологічної бази лісозаготівельного
господарства та деревообробного виробництва,
лісистість території, розподіл земель лісового

фонду між постійними лісокористувачами, які
підпорядковані різним відомствам).

Принциповим завданням є ідентифікація тих
видів діяльності, які виконуються спільно учасни�
ками кластера та відокремлено, а також чітка спе�
цифікація функцій, переданих учасниками цього
об'єднання координаційному центру. Варто та�
кож визначити умови участі кожного учасника
при створенні принципово нового виробництва
(суб'єкт інвестиційного забезпечення, виконавець
підрядних робіт, підприємство, що здійснює пус�
ко�налагоджувальні роботи) [7].

Доцільність забезпечення результативної
діяльності кластерів щодо переробки лісосічних
відходів та відходів деревообробки випливає з
того, що в теперішніх умовах державні лісогос�
подарські підприємства за відсутності можливо�
стей комплексної переробки деревних відходів, як
правило, їх спалюють, що звужує базу виробниц�
тва продукції лісового господарства з високою ча�
сткою доданої вартості. В умовах кластера дер�
жавні лісогосподарські підприємства передають
неочищені території суб'єктам приватного
підприємництва, які володіють необхідним техні�
ко�технологічним потенціалом для своєчасної та
результативної заготівлі, первинної переробки
лісосічних відходів та неліквіду крони і виробниц�
тва в кінцевому підсумку паливно�енергетичних
та будівельних деревних матеріалів.

При цьому органи місцевого самоврядування
мають ініціювати залучення до цих робіт місце�
вих громадян, які мають статус безробітних, і ча�
стково вирішити проблему зайнятості. В межах
кластера спрощується процедура взаємодії між
виробниками готової продукції з деревних від�
ходів та органами місцевого самоврядування
щодо забезпечення паливними ресурсами об'єктів
соціальної інфраструктури села та найменш за�
хищених верств населення.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Підвищення рівня еколого�економічної ефек�

тивності лісокористування за рахунок лише ви�
користання внутрішньовиробничих резервів ре�
зультативнішого використання сировинних та не�
вировинних ресурсів, основних засобів та робо�
чої сили в сучасних умовах є надто проблематич�
ним. Потрібні суттєві зміни інституціонального
середовища функціонування постійних лісокори�
стувачів, зокрема в частині встановлення парт�
нерських відносин з суб'єктами приватного під�
приємництва, органами місцевого самоврядуван�
ня та фінансово�кредитними установами. У ко�
роткостроковій перспективі найбільш дієвими
такі партнерські відносини будуть за умови ство�
рення кластерних утворень. Для впровадження
саме цієї форми державно�приватного партнер�
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ства вже фактично сформовано інституціональні
передумови.

Як показують дослідження, в першу чергу,
кластери варто формувати для організації пере�
робки деревних відходів з метою виробництва па�
ливних деревних ресурсів, оскільки саме вони
здатні гармонізувати інтереси постійних лісоко�
ристувачів, суб'єктів приватного лісогосподарсь�
кого підприємництва, сільських домогосподарств.
Створення кластерів по переробці деревних
відходів сприятиме підвищенню рівня капіталі�
зації суб'єктів лісогосподарського підприємниц�
тва як державних, так і недержавних, у зв'язку із
збільшенням виробництва продукції з високою
доданою вартістю та зменшенням втрат лісосиро�
вини.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрна реформа на селі призвела до зміни

форми власності на землю і майно, обумовила
самостійність господарювання юридичних і
фізичних осіб. Функціонування сільськогоспо�
дарських підприємств на певних засадах і прин�
ципах зіштовхнулась з труднощами, які обу�
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мовлені як зовнішніми, так і внутрішніми фак�
торами в національній економіці. Це суттєво
впливає на економічну стійкість розвитку
сільськогосподарських підприємств, їх конку�
рентоспроможність на ринку.

Аналіз ситуації показує, що середні і великі
аграрні господарства не зможуть чітко сфор�
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мувати і здійснити свою стратегію поведінки в
умовах ринкової економіки, а ті, хто навіть
сформував стратегію бізнесу не можуть реалізу�
вати свої плани. Відсутність позитивних змін
стратегічного розвитку в більшості аграрних гос�
подарств виникає через нездатність кадрового
персоналу до ефективної роботи в нових умовах,
негативні наслідки в кадровій політиці держави.
У вітчизняних аграрних господарств відсутнє
розуміння того, що кадровий потенціал дозволяє
їм підвищити ефективність функціонування, за�
безпечувати їх конкурентоспроможність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами стратегії і тактики управління
персоналом підприємств, у тому числі і кадро�
вим потенціалом суб'єктів аграрного господа�
рювання, присвячено велику кількість закордон�
них і вітчизняних публікацій: О.В. Білоусов [1],
В.Р. Веснін [2], І.М. Герчикова [3], А.Г. Дмит�
ренко [4], П.В. Журавлев, М.Н. Кулапов, С.А. Су�
харєв [5], В.М. Колпаков [6], А.В. Ковтунов [7],
В.М. Данюк, В.М. Тетюх, С.О. Цимбалюк [8]
М. Альберт, Ф. Хедоурі [9], Л.І. Михайлова [10]
та багато інших.

Надаючи належне проведеним досліджен�
ням стратегії підприємства і його впливу на
управління кадровим потенціалом, змісту та
умов розробки кадрової політики, залежності
кадрової стратегії від основних факторів уп�
равління персоналом підприємств і багатьох
інших розробок потрібно зазначити, що на сьо�
годні є коло питань, вирішення яких пов'язано
з формуванням маркетингової стратегії управ�
ління кадровим потенціалом сільськогоспо�
дарських підприємств.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Розглянути теоретичні аспекти стратегічно�

го управління кадровим потенціалом сільсько�

господарських підприємств через впроваджен�
ня сучасних принципів маркетингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кадровий потенціал є елементом трудових
ресурсів підприємства. Останні позначають
одну із складових виробничого потенціалу,
його рушійну силу. Тож кадровий потенціал
середніх і великих організаційно�правових
структур у сільському господарстві в зв'язку із
зміною форм власності і господарювання, роз�
витку ринкової економіки вимагає перебудови
щодо політики взаємодії персоналу як усере�
дині підприємства, так і використання нових
принципів взаємовідносин із зовнішнім середо�
вищем.

Формування персоналу підприємства —
особливий напрям кадрової політики підприє�
мства, у процесі якого закладається основа
його кадрового потенціалу й перспективи його
подальшого розвитку. Це зумовлено тим, що
якісні й кількісні складові персоналу підприє�
мства на стадії його формування визначають
виробничі можливості підприємства, умови
зростання й розвитку, творчий потенціал його
робітників. Використання сучасних методів
формування персоналу дозволяє підприємству
залучити найбільш конкурентоздатний персо�
нал, створити умови для його навчання й про�
фесійного розвитку, сприяти формуванню
творчого підходу до роботи й зміцнення кор�
поративної культури. Таким чином, метою
формування персоналу є забезпечення потреб
виробничого підприємства в персоналі необхі�
дної кваліфікації, якості за рахунок різних
джерел.

Головною задачею кадрової політики є не
тільки посилення адміністративних дій, але й
використання широкого ряду мотиваційних
факторів, взаємозв'язку стратегії і тактики.

Освітні програми для 
розвитку персоналу 

Організація якісного 
комунікаційного зв’язку 

Засоби стимулювання 
персоналу 

Оцінка персоналу 

Організація підбору 
персоналу 

Мотивація 

Стратегія 

Потенціал 

Формування 
цілей і 
стратегій 

підприємства 

Засоби 
реалізації 
цілей і 
стратегій 

підприємства 

Рис. 1. Елементи системи управління кадровим потенціалом
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Комплексне розуміння кадрової політики пе�
редбачає взаємозв'язок із зовнішнім і внут�
рішнім середовищем підприємства. Існують де�
кілька організаційно�методичних механізмів
управління кадровим потенціалом, основними
в яких є фактори мотивації і стимулювання
(рис. 1).

Вплив різних факторів зовнішнього та внут�
рішнього середовища по різному мотивує по�
ведінку персоналу на різних стадіях перебуван�
ня на одній і тій же посаді на підприємстві.
Мотивація за статусом співробітника заснова�
на на інтегральній оцінці його діяльності, що
враховує його кваліфікацію, ставлення до ро�
боти, якість праці та інші параметри, обумов�
лені специфікою діяльності.

Вибір тієї чи іншої форми мотивації визна�
чається не стільки змістом роботи, скільки
принципами управління в організації, націо�
нальними традиціями і корпоративною культу�
рою. В цілому дослідження стану теорії та
практики управління трудовим потенціалом
показує необхідність врахування цілей і задач
стратегій бізнесу у формуванні стратегії управ�
ління людськими ресурсами.

У сучасних умовах розвитку господарської
сфери життя суспільства, що характеризуєть�
ся подальшим загостренням конкурентної бо�
ротьби на світових ринках, все більш складни�
ми і диверсифікованими як технологічними, так
і організаційними моделями виробництва, над�
звичайною інформаційною насиченістю і кому�
нікативністю, реалізація та ефективність кад�
рової активності, як і економічної активності
взагалі, тісно пов'язана з цілями і методикою
використання інноваційних підходів і, зокрема,
інструментів маркетингу.

Кадровий маркетинг є комплексною сис�
темою, спрямованою на підбір, розміщення,
навчання та оцінку кадрового потенціалу з
урахуванням вимог виробництва і з метою
формування сприятливого соціально�еконо�
мічного клімату в колективі, прищеплювання
працівникам цінностей і норм, прийнятих на
підприємстві, підвищення корпоративної
культури.

Кадровий продукт характеризується ква�
ліфікацією, постійним підвищенням освітньо�
го рівня, використанням мотиваційних підходів
і продуктивністю праці. Особливістю кадрово�
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Рис. 2. Схема логістичного кадрового сервісу
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го продукту є те, що його якість визначається
не в момент виробництва, а в момент споживан�
ня. Отже, якість кадрового продукту залежить
від ефекту, що отримує клієнт від послуги, і є
змінною величиною, яка залежить від ряду як
об'єктивних, так і суб'єктивних факторів внут�
рішнього та зовнішнього середовища кожного
конкретного підрозділу і підприємства в ціло�
му.

Таким чином, кадровий маркетинг пов'яза�
ний із створенням системи, що направляє потік
трудових ресурсів від виробника кадрів
(сільськогосподарські навчальні заклади, цен�
три зайнятості і т.п.) до споживача (сільсько�
господарського підприємства), сприяючи при
цьому досягненню соціальної і суспільно�ко�
рисної мети.

Реалізація кадрової роботи з формування
кадрового потенціалу сільськогосподарського
підприємства здійснюється на засадах його
взаємодії із суб'єктами ринку праці. До основ�
них суб'єктів цього ринку належать державні
служби зайнятості, спеціалізовані організації
з підбору кадрів (кадрові агентства, консал�
тингові фірми), Вищі навчальні заклади й інші
навчальні установи, контактні аудиторії,
підприємства�конкуренти, постачальники ін�
формаційних технологій і комунікаційних по�
слуг, місцеві органи влади, міжнародні орган�
ізації.

Діяльність цих організацій на ринку праці
створює пропозицію робочої сили й впливає
на попит щодо неї, визначає рівень конку�
ренції й ціну робочої сили. Таким чином,
діяльність суб'єктів ринку праці формує ко�
н'юнктуру ринку праці й тенденції її подаль�
ших змін.

У сучасних економічних умовах, коли біль�
шість підприємств знаходяться в кризовому
стані, необхідно привести у відповідність з но�
вими реаліями стратегію, тактику, організацій�
ну структуру, зміст діяльності кадрових служб,
що об'єктивно зацікавлені вже не стільки в за�
безпеченні трудовими ресурсами, скільки в
створенні ефективного управлінського механ�
ізму їхнього раціонального використання. Для
досягнення цієї мети управління персоналом
сільськогосподарських підприємств доцільно
здійснювати, використовуючи концепцію логі�
стики (рис. 2) [1].

Цілеспрямований вплив на вдосконален�
ня логістичного кадрового сервісу повинен
діяти у всьому логістичному ланцюгу, гармо�
нізуючи взаємозв'язки між технологічними
складовими та елементами логістичної систе�
ми.

Застосування принципів і закономірностей
логістики підкреслює необхідність і доцільність
додержання в діях кадрових підрозділів двох
важливіших умов:

— орієнтація на ринкову стратегію в ціло�
му, а не на мінімізацію витрат в окремих лан�
ках системи управління й виробництва;

— визначення чітких цілей на всіх етапах
маркетингової діяльності.

При цьому до структурних компонентів ло�
гістичного кадрового сервісу необхідно від�
мітити, крім кадрового аудиту, ще аналіз пре�
тензій щодо невідповідності персоналу вимо�
гам замовника.

Кадрове планування необхідне при: кадро�
вому плануванні стратегії зростання і розвит�
ку сільськогосподарського підприємства; кад�
ровому плануванні діючих його функціональ�
них систем.

Персонал починає розглядатися як рушій�
на сила ресурсного потенціалу сільськогоспо�
дарського підприємства та потенціал, що ви�
значає в першу чергу успіх діяльності всього
підприємства. Одночасно посилюється увага до
стратегічних питань управління діяльністю
підприємств. Звідси витікає необхідність засто�
сування стратегічного управління персоналом,
або персонал�стратегії, що означає: впровад�
ження у практику стратегічного управління
діяльністю фірм; зміну парадигми управління і
визнання персоналу основним ресурсом вироб�
ництва. Тільки комплексне використання трьох
мотиваційних варіантів, а саме: участь персо�
налу в статутному капіталі чи дольовій влас�
ності, участь у прибутках та участь в управлінні
допоможе перетворити пасивного менеджера,
чи іншого працівника, добробут якого в певній
мірі залежить від прибутковості підприємства,
який впливає на кінцеві результати роботи
підприємства будучи активним та зацікавленим
членом "єдиної команди". Тільки на цій основі
можна буде розвинути творчі здібності персо�
налу в тій мірі, яка забезпечить конкурентосп�
роможність сільськогосподарських підпри�
ємств на світовому ринку. Інноваційна політи�
ка є інструментом для досягнення його страте�
гічних цілей — вихід в число світових лідерів за
технічною, технологічною та економічною дос�
коналістю виробництва. Створення активно�
особистого клімату, який об'єднує умови роз�
витку і творчої самореалізації особистості з
неухильним підпорядкуванням діяльності
співробітників інтересам з використанням
інструментальних і соціально�психологічних
елементів мотивації, характеризується як со�
ціально�адекватний менеджмент.
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ВИСНОВКИ
На підставі літературного огляду діяльності

служби персоналу підприємства, зарубіжного
та вітчизняного досвіду кадрових служб, до�
слідження систем управління персоналом вста�
новлена необхідність використання маркетин�
гового підходу з метою підвищення якості взає�
модії між відділом кадрів та окремими підроз�
ділами підприємства, що в кінцевому підсумку
веде до підвищення ефективності роботи під�
приємства. Кадровий маркетинг є основою
створення ефективної системи управління кад�
ровим продуктом на виробничому підпри�
ємстві.

Подаємо пропозиції щодо діяльності
кадрових служб сільськогосподарських
підприємств на підставі логістичної сервіс�
ної системи, орієнтованої на ринкову стра�
тегію з обов'язковим кадровим аудитом та
аналізом претензій стосовно персоналу що
не відповідає кваліфікаційним вимогам. При
цьому потребується ухвалення чітких цілей
на всіх етапах формування та розвитку під�
приємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За роки інституційних трансформацій на�

ціональної економіки фермерські господарства
стали невід'ємною складовою сільськогоспо�
дарського сектору економіки України, джере�
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FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF THE FARMS

Конкурентоспроможність фермерських господарств залежить від багатьох передумов як внутрішніх, так і
зовнішніх, що можуть забезпечити завоювання та утримання конкурентних позицій, тривале перебування на сільсько9
господарському ринку. У статті проаналізовано розвиток конкурентоспроможності фермерських господарств че9
рез сучасний стан їх сільськогосподарської діяльності. Дослідження засноване на якісному аналізі специфіки фер9
мерської діяльності, економічній літературі з питань конкурентоспроможності фермерського господарства. Підгрун9
тям дослідження є сучасні статистичні дані та концепції розвитку аграрного сектору економіки й сільської місце9
вості. Результатом роботи є аналіз факторів розвитку конкурентоспроможності фермерських господарств на
аграрних ринках України.

The competitiveness of farming depends on many prerequisites, both internal and external, that can provide gain
and retain competitive positions, prolonged exposure to Ukrainian agricultural market. In the article the development
of the competitiveness of farming is offered to analyze through the current state of agricultural activity as a direct ability
to be competitive conditions a priori. The research is based on qualitative analysis of the specific farming activities,
economic literature of the competitiveness of farming. The basis of this research is advanced statistics and the concept of
strategic development of the agricultural sector and rural areas. The result of the work is the analysis of the factors of
competitiveness of the farms in the agricultural market of Ukraine.

Ключові слова: конкурентоспроможність фермерських господарств, чинники конкурентос*
проможності, фермерство, сільськогосподарська діяльність, український сільськогосподарсь*
кий ринок.

Key words: competitiveness of farms, factors of competitiveness, farming, agricultural activities,
Ukrainian agricultural market.

лом підтримання продовольчої безпеки держа�
ви та забезпечення високоякісною різноманіт�
ною продукцією, поширеною формою само�
реалізації селянина як підприємця та особис�
тості. Це наслідок прагнень підприємливих ук�
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раїнських селян до здійснення самостійної гос�
подарської діяльності у сфері товарного вироб�
ництва, а також деяких заходів щодо підтрим�
ки розвитку фермерських господарств з боку
держави. У зв'язку з намірами України інтег�
руватися у європейський ринковий простір,
створення середовища для розвитку конкурен�
тоспроможності фермерських господарств є
необхідною передумовою соціально�економі�
чного розвитку українського села.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Як специфічна соціально�економічна ланка
та історична форма підприємницької діяль�
ності, фермерські господарства потребують

інституційного забезпечення. Діяльність фер�
мерських господарств регулюється аграрним
законодавством, яке у більшості країн має на�
ціональні особливості, на чому наголошує у
своїй роботі В.П. Горьовий [7]. Становлення
фермерських господарств України досліджено
у працях В.М. Заяця [8; 9], В.К. Збарського [10],
Ю.О. Лупенка [14], М.Й. Маліка [12], М.М.
Кропивка [11] інших дослідників розвитку ма�
лого і середнього підприємництва на селі. Ра�
зом з тим, на сьогодні відкритим залишається
проблема взаємозв'язку зовнішніх (інституц�
ійних та макроекономічних) та внутрішніх
(мікроекономічних) чинників розвитку конку�
рентоспроможності фермерських госпо�
дарств.
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Рис. 1. Динаміка кількості фермерських господарств та їх площі
Джерело:  [6].
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Прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції та послуг фермерських господарств,
млн грн.
Виробництво валової сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами, млн грн.

Кошти державної підтримки за рахунок бюджетних дотацій отримані фермерськими
господарствами, млн грн.

Рис. 2. Динаміка основних показників фермерських господарств
Джерело:  [6].
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз факторів розвитку

конкурентоспроможності вітчизняних фер�
мерських господарств на ринках сільськогос�
подарської продукції та виробничих факторів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фермерські господарства є основною фор�
мою аграрного виробництва більшості еконо�
мічно�розвинених країн. У західних країнах із
часом змінювалося не тільки фермерство як
спосіб і форма господарювання, а й усі умови
(інституційне забезпечення та ринкова інфра�
структура) формування фермера як конку�
руючого підприємця та власника. Взаємний
вплив і вигідна взаємодія фермерства та сфери
послуг сформували тип господарювання, який
нині сприймається як взірець організації аграр�
ного бізнесу. В Україні ж відповідна трансфор�
мація здійснюється відносно — після набуття
незалежності нашої держави. Її першим етапом

було реформування пострадянських колектив�
них сільськогосподарських підприємств на за�
садах права кожного селянина на дозволену
законом підприємницьку діяльність, приватної
власності на землю та майно [10, с. 156].

Зокрема площа використовуваних фер�
мерськими господарствами сільгоспугідь мала
стійку тенденцію до зростання (рис. 1), яка є свід�
ченням відповідної підтримки державою фер�
мерського руху, що включала:

— розпаювання земель та майна колектив�
них сільськогосподарських підприємств з 1991
по 2003 роки;

— положення Указу Президента України
"Про невідкладні заходи щодо реформування
аграрного сектора економіки" від 3 грудня 1999
року, згідно з яким фермерські господарства
отримали можливість орендувати земельні
ділянки та земельні частки (паї) у їх власників,
виділяти їх єдиним масивом, використовувати
спрощений порядок реєстрації договорів орен�
ди тощо;

Таблиця 1. Правові норми, що регулюють відносини у сфері виробничо7господарської
діяльності фермерських господарств

Джерело: розроблено автором.

 Законодавчі та нормативно-правові акти Характеристика 
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ха
ра
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ер
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Конституція України
 

дбає про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, 
піклується про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагне 
розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу 

Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів 
господарювання, розвиток підприємництва 

Земельний кодекс України регулює земельні відносини з метою забезпечення права на землю 
громадян, юридичної осіб, територіальних громад та держави, 
раціонального використання та охорони земель 

Цивільний кодекс України регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), 
засновані на юр. рівності, вільному волевиявленні, майновій 
самостійності їх учасників 

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів
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Закон України «Про фермерське 
господарство» від 19.06.2003 № 973-IV 

визначає правові, економічні та соціальні засади створення, діяльності 
захисту фермерських господарств як прогресивної форми 
підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства 
України 

Закон України «Про державну підтримку 
сільського господарства України» від 
24.06.2004 № 1877-IV 

визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, 
регуляторній та інших сферах державного управління щодо 
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку 
аграрного ринку 

Закон України «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні» від 22.03.2012  
№ 4618-VI 

визначає правові та економічні засади державної політики у сфері 
підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва 

Закон України «Про сільськогосподарську 
дорадчу діяльність» від 17.06.2004 № 1807-
IV 

визначає правові засади здійснення сільськогосподарської дорадчої 
діяльності в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на 
поліпшення добробуту сільського населення та розвиток сільської 
місцевості 

Закон України «Про сільськогосподарську 
кооперацію« від 17.07.1997 № 469/97-ВР 

визначає правові, організаційні, економічні та фінансові особливості 
утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів 

Постанова Кабінету Міністрів «Про 
затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному 
бюджеті для надання підтримки 
фермерським господарствам» від 25.08.2004 
№ 1102 

визначає механізм використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті Мінагрополітики для надання підтримки фермерським 
господарствам через Укрдержфонд і його регіональні відділення 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку та умов проведення 
конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам» від 02.09.2011 № 441 
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форм документів для надання 
фінансової підтримки фермерським господарствам» від 14.09.2011 № 468 
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— створення Українського державного
фонду підтримки фермерських господарств
(далі — Укрдержфонд) і наданням ним пільго�
вих кредитів та компенсацій на виробництво
певних видів продукції за рахунок коштів дер�
жавного бюджету України.

У період, що розпочався із середини 90�х
років минулого століття, швидко зростала та�
кож чисельність фермерських господарств. Пік
такого зростання припадає на 2004—2008 роки,
після чого відбувається помітне зменшення
кількості фермерських господарств. Це пов'я�
зано, насамперед, з їх укрупненнями та реор�
ганізаціями, що є наслідками світової фінансо�
вої кризи  11, а також проблемами статистич�
ної звітності попередніх років. В останні роки
спостерігаємо нестійку тенденцію зростання
виробництва валової фермерськими господар�
ствами сільськогосподарської продукції, отри�
маного ними прибутку та незмінно символічну
державну підтримку (рис. 2).

 Виходячи з того, що категорія "конкурен�
тоспроможність" поєднує в собі інформацію
про фактори, які можуть забезпечити заво�
ювання та утримання ними конкурентних по�
зицій, тривале перебування на ринку [12, с.
17], вважаємо, що сталому розвитку кон�
курентоспроможності фермерських госпо�
дарств має сприяти підтримка таких її скла�
дових:

1. Забезпечення інтересів фермера як само�
достатнього підприємця. Оскільки фермерсь�
ке господарство є організаційно�правовою
формою підприємницької сільськогосподарсь�
кої діяльності громадян [2], а форма підприєм�

ництва — це закріплений нормами права ме�
ханізм створення, здійснення господарської
діяльності, управління майном, визначення по�
вноважень, джерел його фінансування [15, с.
13], то важливо мати на увазі, що фермер
вільний і самостійний лише у межах закону.
Діяльність фермерських господарств регу�
люється на основі цілого, постійно зростаючо�
го ряду правових норм (табл. 1), які відносять�
ся до загальних і спеціальних законів та підза�
конних актів.

Виходячи із того, що в аграрному законо�
давстві присутній не тільки окремий закон,
який регламентує існування фермерського гос�
подарства, а й низка інших обумовлюючих його
діяльність законодавчих актів, можна в цілому
констатувати реалізацію конституційних прин�
ципів підприємницької діяльності для фер�
мерських господарств.

2. Прозора та максимально проста взаємо�
дія з органами влади. У сфері підприємництва
українська держава декларує політику захис�
ту, підтримання, сприяння розвитку економіч�
ної конкуренції та обмеженню монополізму [1],
відповідальним державним органом за реалі�
зацію якої визначено Антимонопольний комі�
тет України (рис. 3).

Провідне місце у системі аграрної політики
держави займає Кабінет Міністрів України,
оскільки саме він спрямовує та координує роз�
виток сільськогосподарського напряму еконо�
міки через підлеглі йому центральні органи ви�
конавчої влади.

Головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що формує та реа�

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000
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Комбайни зернозбиральні

Комбайни кукурудзозбиральні

Комбайни кормозбиральні

Комбайни картоплезбиральні

Бурякозбиральні машини

Сівалки

Жатки валкові

Кількість одииниць техніки у сільськогосподарських підприємствах,
у т.ч. кількість одниць техніки у фермерських господарствах.

Рис. 4. Технічне оснащення сільськогосподарських підприємств у 2015 р.
Джерело: [6].
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лізовує державну політику у сфері розвитку
підприємництва, є Міністерство економічно�
го розвитку і торгівлі України. Воно коорди�
нує політику у цій сфері через підпорядкова�
ну йому Державну регуляторну службу Ук�
раїни, яка у свою чергу реалізує державну ре�
гуляторну політику, політику з питань нагля�
ду (контролю) у сфері господарської діяль�
ності (підприємництва), ліцензування та доз�
вільної системи у сфері господарської діяль�
ності та дерегуляції господарської діяль�
ності.

В аграрному секторі економіки повнова�
ження щодо реалізації державної політики
забезпечує Міністерство аграрної політики
та продовольства України (далі — Мінагро�
політики). Мінагрополітики, через підпоряд�
ковані йому центральні органи виконавчої
влади (рис. 3) шляхом стандартизації, сер�
тифікації, контролю, визначенню доступу до
виробничих ресурсів, забезпечує підтримку
сільськогосподарських підприємств, зокре�
ма сімейних фермерських господарств [14;
16]. З метою підвищення конкурентоздат�
ності сільського господарства в цілому та
сприяння розвитку сільських територій
відповідно до міжнародних стандартів Мін�
агрополітики розробило "Єдину комплекс�
ну стратегію розвитку сільського господар�

ства та сільських територій на 2015—2020
роки" та проект Концепції Державної цільо�
вої програми розвитку аграрного сектору
економіки на період до 2020 року [4], що
включають підтримку малих сільськогоспо�
дарських товаровиробників — насамперед
фермерських та кооперованих селянських
господарств.

3. Гарантування державної підтримки висо�
копродуктивного використання сільськогоспо�
дарських угідь. За реалізацію державної по�
літики щодо фінансової підтримки станов�
лення і розвитку фермерських господарств з
2002 року відповідає Укрдержфонд [2], який є
державною бюджетною установою. Фінансова
підтримка надається на конкурсних засадах на
безповоротній основі за бюджетною програ�
мою "Фінансова підтримка фермерських госпо�
дарств" та на поворотній основі за бюджетною
програмою "Надання кредитів фермерським
господарствам" [3].

Існуючий механізм подачі заявок на отри�
мання підтримки певних видів діяльності за�
надто складний, для її отримання власнику
фермерського господарства необхідно вико�
нати цілий ряд умов з боку департаментів
Мінагрополітики. У європейській практиці
міністерство тільки розробляє програми
підтримки та визначає пріоритети, а всі вип�

 

Кількість техніки

у 2015 році 
усього, 
шт. 

у розрахунку на
1 фермерське 

господарство, шт. 
* 

у розрахунку 
на 

100 га ріллі, 
шт. * 

Трактори 34 528 1,07 0,82 
Комбайни зернозбиральні 8 774 0,27 0,21 
Комбайни кукурудзозбиральні 321 0,01 0,01 
Комбайни кормозбиральні 493 0,02 0,01 
Комбайни картоплезбиральні 434 0,01 0,01 
Бурякозбиральні машини 513 0,02 0,01 
Сівалки 19 342 0,60 0,46 
Жатки валкові 3 592 0,11 0,09 

Таблиця 2. Наявність сільськогосподарської техніки
в фермерських господарствах

Джерело: [6].
Примітка: * — розраховано автором.

Таблиця 3. Основні характеристики виробників у сільському господарстві
станом на 2015 рік

Джерело: [6].

 Кількість, 
од. 

Площа 
угідь,  
тис. га 

Виробництво 
валової 
продукції 
сільського 

господарства, 
млн грн. 

Сільськогосподарські 
підприємства 45 379 19 922,7 131 918,6 

з них фермерські господарства 32 303 4 343,7 18 909,3 
Особисті селянські господарства 4 108 400 6 307,2 107 548,7 
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лати здійснює спеціалізована установа серві�
сного типу — платіжне агентство (далі — ПА).
Беручи за основу європейський досвід, на сьо�
годнішній день Укрдержфонд намагається
створити на власній базі подібне ПА, яке б об�
'єднувало та спрощувало процедуру отриман�
ня кредитів фермерами. Перший крок у зада�
ному напрямі вже здійснено. У травні 2016
підписано тристоронній Меморандум про
співпрацю між Укрдержфондом, Національ�
ним платіжним агентством при Міністерстві
сільського господарства Литовської Респуб�
ліки та Польським агентством з реструктури�
зації і модернізації сільського господарства
щодо стратегічної взаємодії при реструктури�
зації Укрдержфонду, відповідно до норм
Європейського Союзу та надання консуль�
тацій щодо операційної ефективності менед�
жменту організації. Згідно з концепцією ПА
[5]  передбачається повне форматування існу�
ючої системи фінансової підтримки аграрно�
го сектору, створення нової сервісної струк�
тури, яка буде відповідальною за реалізацію
надання прямої фінансової підтримки згідно
практики та вимог Європейського Союзу.

4. Урахування залежності від землі та про�
блем матеріально�технічного забезпечення. З
надбанням Україною незалежності величезні
площі землі були передані у приватну
власність. Перерозподіл землі не самоціль,
він має бути інструментом досягнення ефек�
тивного, раціонального, соціально орієнтова�
ного використання земель підприємцями. Але
земельна реформа, почата у 90�ті роки ХХ
століття досі не завершена: відсутні науково�
обгрунтовані стратегії, комплексні програми,
стійкі пріоритети та політична єдність щодо
запровадження ринку землі. Як підприємцю,
фермеру необхідні стабільні правила ефек�
тивного використання землі. Для цього має
бути здійснене законодавче забезпечення
ринку землі — визначені суб'єкти ринку, пра�
вила та організаційні механізми регулюван�
ня, гарантування прав його учасників тощо [9,
с. 34].

Сезонність як особливість сільськогоспо�
дарського виробництва потребує від фермера
максимального використання робочих машин,
агрегатів, транспортних засобів в оптимальні
для виконання необхідних робіт у строки, щоб
не допустити втрат продукції. Дані 2015 року
щодо технічного оснащення сільськогоспо�
дарських підприємств у цілому та фермерсь�
ких господарств зокрема свідчать про їх
залежність від сезонних та погодних змін (рис.
4).

Дослідження показали, що відсоток техні�
ки, який припадає на одне фермерське госпо�
дарство є дуже малим (табл. 2), що свідчить про
необхідність підтримки технічного забезпечен�
ня. Зокрема це стосується податкового стиму�
лювання та компенсацій відповідних витрат
фермерським господарствам (насамперед, ма�
лим).

Основними власними джерелами поповнен�
ня капітальних вкладень для оновлення техні�
чного парку є відрахування від прибутку та
амортизаційні нарахування. Однак через недо�
статній рівень рентабельності та невеликі об�
сяги виробництва, фермерські господарства не
в змозі забезпечити нарощування та відновлен�
ня основних засобів за рахунок власних дже�
рел. Отримання банківських кредитів є досить
проблемним через відсутність заставного май�
на та його низьку ліквідність. Можливим є лише
отримання короткострокових кредитів, а для
вирішення проблеми технічного оновлення
парку машин необхідні довгострокові кредити,
що вирішують проблему технічного забезпе�
чення тільки частково.

5. Підтримка суспільної значимості фер�
мерства. В країнах з розвиненими ринковими
економіками активно підтримується імідж фер�
мера�власника. Це стосується насамперед
сімейних ферм, які є формою 97% фермерсь�
ких господарств Європи і головним суб'єктом
забезпечення своїх країн продовольством [17,
с. 9]. В Україні виробників сільгосппродукції
поділено на такі категорії: підприємства, що
звітують по формі 50�сг — 13 тис. підприємств;
майже 32 тис. фермерських господарств�юри�
дичних осіб, які звітують по формі 2�ферм; гос�
подарства громадян, насамперед 4,1 млн осо�
бистих селянських господарств (далі — ОСГ)
(таб. 3). До ОСГ за радянською традицією став�
ляться як до другорядної, підсобної форми
організації сільгоспвиробництва, вони прак�
тично вилучені із державної агропродовольчої
системи і організованих ринків. Разом з тим,
вони є найчисельнішими представниками сімей�
ного типу господарювання і потенційними кан�
дидатами трансформації в сімейні фермерські
господарства [8; 13].

Але оформлення фермерського господар�
ства і подальше набуття статусу фермерсько�
го господарства потребуватиме від ОСГ додат�
кових витрат коштів (податки, єдиний соціаль�
ний внесок, реєстраційні збори тощо), часу і
зусиль на реєстрацію, ведення обліку, звітності
тощо, вигоди від яких не представлені широко�
му загалу українських селян, що не сприяє
іміджу фермерських господарств.
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Виходячи із проведеного дослідження,
можна констатувати, що наразі закладені за�
конодавчі засади становлення фермерських
господарств, які ще не стали повноцінною за�
порукою розвитку їх конкурентоспромож�
ності. Для посилення конкурентних позицій
фермерських господарств на ринках сільсько�
господарської продукції і виробничих факторів
необхідно запровадити наступні комплексі за�
ходи:

— створення інституційних передумов а та�
кож сервісної структури, яка б здійснювала
пряму фінансову підтримку фермерських гос�
подарств, інвестицій в них як в об'єкти влас�
ності;

— розвиток ринку сільськогосподарських
земель через визначення фермерських госпо�
дарств його головними суб'єктами;

— розвиток матеріально�технічного забез�
печення фермерських господарств, їх інформа�
ційного та наукового обслуговування;

— створення передумов для трансформації
ОСГ в сімейні фермерські господарства, поси�
лення на цій основі соціального захисту селян,
набуття їх господарствами офіційного стату�
су сімейних ферм, що дасть можливість ко�
ристуватися перевагами учасників легальних
аграрних ринків і державною підтримкою.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Особливості фермерського господарства є

тим важливим об'єктивним фактором, який зу�
мовлює необхідність спеціального регулюван�
ня їх діяльності в аграрному законодавстві. Не�
визначеність політики держави та діяльності
регулюючих органів щодо вирішення законо�
давчих та організаційних проблем розвитку
фермерства негативно впливає на конкуренто�
спроможність фермерських господарств. Кон�
курентоспроможність фермерських госпо�
дарств є наслідком інтересів їх власників у за�
гальній системі суспільної підтримки їх діяль�
ності, державної політики, спрямованої на за�
безпечення прозорих відносин на ринках про�
дукції та виробничих факторів, сприяння
підприємницькій активності українських селян.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Підвищення конкурентоспроможності
суб'єктів підприємницької діяльності у сучас�
них умовах є однією з найбільш актуальних
проблем, внаслідок загострення конкуренції як
на внутрішньому, так і на світовому ринку, че�
рез постійні зміни кон'юнктурних, економіч�
них, організаційних і інституційних умов гос�
подарювання.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ

РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF COMPETITIVENESS
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті запропоновано авторське трактування сутності поняття "конкурентоспроможність сільськогосподарсь9
кого підприємства", визначається, як здатність такого підприємства здійснювати за чітко визначеними напрямами
розвиток на основі дії інструментів маркетингового механізму, з врахуванням змінних умов зовнішнього оточення
для збереження, розвитку вже існуючих і формування нових, більш кращих конкурентних переваг, що дадуть мож9
ливість досягнення бажаного економічного результату в процесі реалізації визначених стратегій. Виокремлено струк9
турні компоненти в сільськогосподарському виробництві при формуванні оцінки рівня конкурентоспроможності
сільськогосподарського підприємства. Запропоновано методичний підхід до оцінки становища сільськогосподарсь9
ких підприємств на ринку на основі конкурентної карти ринку, що дозволять сформувати ефективну стратегію роз9
витку та комплекс заходів для підприємств зі слабкою конкурентною позицією, направлених на формування конку9
рентоспроможної інтегрованої організаційної структури управління їх збутовою діяльністю на основі результатив9
ної системи інформаційного забезпечення із залученням комплексу маркетингових інструментів.

In the article the author's interpretation of the essence of the concept of "competitiveness of the agricultural enterprise"
defined as the ability of the company to carry on well defined areas of development tools based marketing mechanism of
action, taking into account the changing conditions of the external environment for the maintenance and development of
existing and development of new, more best competitive advantage that will enable to achieve the desired economic
result in the implementation of these strategie. Thesis there is determined structural components in agricultural production
in the formation evaluation of the agricultural enterprise. The methodical approach to assessing the situation of agricultural
enterprises in the market based on competitive cards market, which will form an effective strategy and a set of measures
for companies with weak competitive position aimed at formation of competitive integrated organizational structure of
management of marketing activity based on effective information system with the use of the marketing tools.

Ключові слова: стратегія, конкурентоспроможність, сільськогосподарське підприємство,
конкурентна карта, ринок.

Key words: strategy, competitiveness, agricultural enterprise, competitive card market.

Досягнення конкурентоспроможності як
окремих сільськогосподарських підприємств,
так і галузі зокрема багато у чому залежить від
наявних власних, у певній мірі специфічних
конкурентних переваг. Для України сільсько�
господарське виробництво є однією з про�
відних галузей економіки, що має стратегічне
значення і потребує окремого розгляду. Ефек�
тивно сформована конкурентна стратегія су�
б'єкта господарювання дозволяє поєднати його
цілі і напрям поведінки, обраної для досягнен�
ня цих цілей.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Питання конкурентоспроможності знахо�

дять своє відображення у дослідженнях вітчиз�
няних й зарубіжних вчених. Теоретичним над�
банням є наукові доробки вчених економістів
різних часів, а саме: Г. Азоєва, Д.М. Портера,
Д. Рікардо, Дж. Робінзона, А. Сміта, П. Са�
муельсона, Г. Осовської, Н. Тaрнaвської,
Р. Фатхурдінова. Пeвні аспекти кoнкуренто�
спроможності підприємства висвітлювали у
своїх працях І. Балабанoва, Н. Бутенкo, С. Василь�
чак, Н. Гладчак, Н. Грицишин, М. Кривенкo,
Я. Машталір, Н. Стручок, М. Федоркіна тощо.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Проте у їх працях значна увага зосередже�

на на конкурентоспроможність продукції, а
інструменти підвищення рівня конкуренто�
спроможності сільськогосподарських підпри�
ємств аналізується неповно. Тому метою статті
є уточнення визначення наукових підходів що�
до трактування сутності поняття "конкурен�
тоспроможність сільськогосподарського під�
приємства" та формування методичних підхо�
дів до оцінки рівня їх конкурентоспромож�
ності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Конкурентна стратегія — це визначена в
часі програма дій та завдань, що побудовані на
основі пріоритетності проблем та наявних ре�
сурсів для досягнення основної цілі [1, с. 47].
Оцінка тенденцій розвитку сільськогоспо�
дарських підприємств та аналіз їх діяльності
засвідчують, що адміністративні ресурси
сільськогосподарських підприємств можуть
досягти зміцнення власних позицій та реалі�
зації конкурентної стратегії тільки на основі дії
інструментів маркетингового механізму.

Перш ніж виокремити підходи до оцінки
конкурентоспроможності сільськогосподарсь�
ких підприємств, доречно врахувати структурні
компоненти в сільськогосподарському вироб�
ництві:

1) конкурентоспроможність пропонованої
сільськогосподарської продукції (якість, ціна,
ступінь споживчої переваги і задоволення);

2) конкурентоспроможність наявного ре�
сурсного потенціалу (рівень техніко�техноло�
гічного потенціалу, виробничого потенціалу,
кадрового забезпечення та фінансово�іннова�
ційного потенціалу);

3) конкурентоспроможність системи управ�
ління (форма господарювання та власності,
організаційна структура, структура управлін�
ня і функції, механізми управління, гнучкість
та оперативність менеджменту);

4) конкурентоспроможність маркетингово�
го потенціалу (система внутрішньої та зовніш�
ньої інформації з постачальниками, спожива�
чами, інвесторами, потенційними клієнтами)
[5].

Враховуючи вище доведене, поняття "кoн�
курентоспроможність сільськогосподарського
підприємства", визначається як його здатність
здійснювати за чітко визначеними напрямами
розвиток на основі дії інструментів маркетин�
гового механізму з врахуванням змінних умов
зовнішнього оточення для збереження, розвит�
ку вже існуючих і формування нових, більш
кращих конкурентних переваг, що дадуть мож�
ливість досягнення бажаного економічного
результату в процесі реалізації визначених
стратегій.

До визначальних напрямів підвищення рівня
кoнкурентоспроможності сільськогосподарсь�
кого підприємства з врахуванням інструмента�
рію маркетингу доцільно віднести аналіз мар�
кетингового середовища та оцінку привабли�
вості ринку збуту продукції, що включають:

— вивчення особливостей потреб ринку;
— аналіз рівня платоспроможного попиту

на сільськогосподарський продукт, ринків збу�
ту і обгрунтування плану виробництва та реа�
лізації такого продукту у відповідному обсязі
та асортименті;

— аналіз факторів, що продукують елас�
тичність попиту на продукт сільського госпо�
дарства;

— оцінку рівня ризику при відсутності по�
питу на продукцію;

— оцінку рівня якості продукції і пошук
шляхів її підвищення;

— розробку методів і засобів формування
споживчого попиту й інструментів стимулю�
вання реалізації продукції на ринку;

— оцінку ефективності виробництва й реа�
лізації продукції, методів аналізу маркетинго�
вих даних і проблем маркетингу [3, с. 56; 4].

Визначальним для зростанням рівня конку�
рентоспроможності сільськогосподарського
підприємства є інструментарій маркетингово�
го механізму, який прямо та тісно впливає на
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результат. Вагомий акцент доречно здійснити
на систему збуту сільськогосподарської про�
дукції. Адже управління збутовою діяльністю
являє собою вдосконалення основних мето�
дів і форм реалізації на основі поглибленого
аналізу існуючого механізму взаємодії під�
приємств�виробників з кінцевими споживача�
ми, із посередниками, з метою їх подальшого
вдосконалення в інтересах підвищення рента�
бельності самого підприємства та його про�
дукції.

Для оцінки становища сільськогосподарсь�
ких підприємств на ринку, постановки страте�
гічних завдань та використання маркетингово�
го механізму розвитку доцільно використати
конкурентну карту ринку. Побудову конкурен�
тних карт здійснюється у вигляді матриці, у якій
по рядках відкладено темпи приросту ринко�
вої частки Ts, а по стовпцях — розміщаються
підприємства, залежно від займаної ними рин�
кової частки S (лідер, сильна конкурентна по�
зиція, слабка конкурентна позиція, аутсайдер)
[2].

Для визначення границь груп аутсайдерів,
підприємств зі слабкою, сильною конкурент�
ною позицією й лідерів ринку встановлюється:
максимальне та мінімальне значення ринкової
частки серед сільськогосподарських під�
приємств; середньоарифметичну, ринкову ча�
стку для всіх підприємств, що перебувають на
аналізованому ринку; кількість сильних та
слабких підприємств. Для кожного з сільсько�
господарських підприємств оцінюється темп
приросту ринкової частки, визначається мак�
симальне та мінімальне значення серед розгля�
нутих підприємств, розраховуються середні
значення в групах. Також розраховується дис�
персія ринкової частки для сільськогоспо�
дарських підприємств слабкої позиції, сильної
позиції і їхніх темпів приросту для уточнення
границь між групами.

У результаті проведених розрахунків є
можливість побудови конкурентної карти

ринку, на якій можна виділити типові стра�
тегічні положення сільськогосподарських
підприємств, а потім провести проектування
їх стратегій конкуренції на певному ринку. За
допомогою конкурентної карти можна визна�
чити співвідношення конкурентних сил на рин�
ку та розробити рекомендації з вибору стра�
тегії.

Для прикладу, результати побудови конку�
рентної карти ринку для сільськогосподарсь�
ких виробників Львівської області представлені
в таблиці 1.

Сформована конкурентна карта ринку ви�
робників сільськогосподарської продукції
Львівської області є потужним джерелом
інформації в першу чергу для самих виробників.
Володіння інформацією про конкурентне сере�
довище надає виробнику сільськогосподарсь�
кої продукції змогу оперативно або на перспек�
тиву формувати стратегію та тактику виробни�
чої і збутової діяльності.

Як показало дослідження, позицію лідера
на ринку виробників сільськогосподарської
продукції Львівської області у 2015 році утри�
мує Агрохолдинг "Трейдинг", стратегію "по�
слідовника" на рикну утримує потужний кон�
курент Агрохолдинг "Лендком", який швидки�
ми темпами нарощує конкурентні переваги.

Комплекс заходів, які використовує в
управлінні маркетинговою діяльністю ТзОВ
"Зелений гай", дозволив покращити його кон�
курентну позицію серед потужних гравців рин�
ку сільськогосподарського виробництва. Слаб�
ку конкурентну позицією займають підприєм�
ства ПП "Гаврилівське курча" та ТзОВ "Поло�
нина", причому останнє за рахунок нефектив�
ної товарної та цінової політики стрімко по�
гіршує свої конкурентні позиції серед вироб�
ників сільськогосподарської продукції Львів�
ської області. Аутсайдерами на ринку сільсько�
господарського виробництва Львівської об�
ласті із швидким поліпшенням конкурентної
позиції опинилось підприємство ТзОВ "Захід �

Таблиця 1. Конкурентна карта ринку аграрної продукції сільськогосподарських підприємств
Львівської області

Розрахунки автора.

Класифікація за темпом 
росту ринкової частки 

Класифікація за ринковою часткою підприємства 

1. Лідер 
2. Сильна

конкурентна 
позиція 

3. Слабка конкурентна 
позиція 4. Аутсайдер 

1. Швидке поліпшення 
конкурентної позиції 

Агрохолдинг 
«Трейдинг» 

Агрохолдинг 
«Ленд ком» 

ТзОВ «Захід –Вест»

2. Поліпшення конку-
рентної позиції 

 ТзОВ «Зелений 
гай» 

ПП «Гаврилівське курча»  

3. Погіршення конку-
рентної позиції 

 ТзОВ «Полонина» ПП «Мрія» 

4. Швидке погіршення 
конкурентної позиції 

 ПП «Рута» 
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Вест", а із погіршення конкурентної позиції ПП
"Мрія" та ПП " Рута".

Результати аналізу доводять конкурентне
середовище представлене значною кількістю
самостійних сільськогосподарських підпри�
ємств, що прагнуть постійно підвищувати свої
конкурентні позиції на ринку, залучаючи по�
купців та посередників пропозицією кращих
умов для купівлі, ніж у конкурентів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
На основі аналізу визначених підходів до

підвищення рівня конкурeнтоспроможності
сільськогосподарських підприємств можна
твердити, що застосування структурних скла�
дових та інструментів маркетингового механі�
зму розвитку дасть змогу не тільки визначити
основні джерела пошуку конкурентної бороть�
би підприємства на ринку, а й оцінити ступінь
впливу кожної з них на рівень його конкурен�
тоспроможності, можливість досягнення
бажаного економічного результату в процесі
реалізації визначених стратегій.
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GROUNDS FOR THE DEVELOPMENT OF CONFECTIONERY INDUSTRY EXPORTING
OPPORTUNITIES

У статті обгрунтовано важливість для економіки України кондитерської промисловості, яка полягає у значній
частці в загальних обсягах виробництва і реалізації харчової продукції, експортному потенціалі та обсягах податко9
вих надходжень, які вона забезпечує. Досліджено стан та тенденції розвитку кондитерської промисловості в Україні
та світі. Визначено основні зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на ефективність діяльності підприємств і
галузі в цілому. Розглянуто причини скорочення виробництва основних видів кондитерської продукції. Сформовано
класифікацію резервів підприємств кондитерської промисловості, яка дозволить оптимізувати процес їх роботи.

The article gives proof of confectionery industry importance for Ukraine's economy, which makes up a significant
share in the overall production and selling of food9processing industry products. Exporting potential and taxation income
volume provided with the confectionery branch is also pointed out. Condition and tendencies of confectionery industry
development are investigated both in Ukraine and in the world. The principal foreign and national factory influencing
the effective activities of the enterprises and the branch itself are defined in general. The main reasons for reduction of
production some kinds of confectionery products are considered as well. Reserves classification of confectionery industry
enterprises are formed, that will make it possible to increase their capacity for work.

Ключові слова: кондитерська промисловість, транснаціональні корпорації, світовий ри*
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лузей економіки. Вона безпосередньо задіяна
у формуванні експортного потенціалу країни
та його поширення на світових ринках.
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Розвиток кондитерської промисловості на
сьогодні належить до одного з найбільш акту�
альних напрямів розвитку української еконо�
міки. Особливої уваги потребує питання роз�
ширення ринків збуту вітчизняної продукції за
межами країни. Багато науковців, дослідників
та представників владних структур звертають
свою увагу на цю проблему. Проте досі зали�
шається відкритим питання щодо курсу розвит�
ку цього сектору.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема закріплення українських позицій

на міжнародному ринку є досить актуальною
для економіки, нею займається чимало фахівців
з різних галузей науки. Серед них економіко�
екологічні аспекти розглядають, Кроніковсь�
кий Д.О. [1], О.В. Шкурупій [2], Мартиновсь�

кий В.С. [3], Д.Ф. Крисанов [4], Мосальов А.І.
[5] та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності

виходу вітчизняних підприємств кондитерської
промисловості на світові ринки з урахуванням
зовнішніх і внутрішніх факторів впливу.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Останні п'ять років ринок содощів активно
розвивається у багатьох країнах. Так, за дани�
ми Міністерства сільського господарства США,
світовий ринок кондитерських виробів досяг
рекордного обсягу в 200 млрд дол. у 2015 році
[6]. Нарощенню загального обсягу ринку спри�
яло зростання попиту на кондитерські вироби
на ринках, що розвиваються, зокрема на Близь�
кому Сході, в Африці, Латинській Америці,
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Рис. 1. Споживання солодощів на одного жителя, кілограмів на рік

Джерело: [6].

Місце у 
рейтингу Компанія 

Чистий обсяг 
продажів 2015 
року, млрд дол. 

1 Mars Inc (США) 18,400
2 Mondelēz International (США) 16,691
3 Nestlе SA (Швейцарія) 11,041
4 Ferrero Group (Люксембург/Італія) 9,757
5 Meiji Co Ltd (Японія) 8,461 
6 Hershey Co (США) 7,422
7 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG (Швейцарія) 4,171
8 Arcor (Аргентина) 3,000 
9 Ezaki Glico Co Ltd (Японія) 2,611
10 Yildiz Holding (Туреччина) 2,144

Таблиця 1. Провідні виробники кондитерської продукції
в 2015 році

Джерело: [7].
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Східній Європі та Азіатсько�Тихоокеанському
регіонах. Проте традиційно лідерами по спожи�
ванню солодощів є європейські країни (рис. 1).

Після Європи найбільше споживання со�
лодкої продукції спостерігається в Північній
Америці та Азіатсько�Тихоокеанському ре�

гіоні. Проте світовим лідером з виробництва
солодощів все ж є американська компанія
"Mars" (табл. 1).

Також у рейтинг "ТОП�100 Candy Industry
2015" потрапили три українські кондитерські
компанії й посіли такі місця: 22 — Кондитерсь�

Виробництво 
м'яса та м'ясних 
продуктів; 35,5

Перероблення та 
консервування 
фруктів і овочів; 

132,6
Виробництво олії 
та тваринних 
жирів; 419,1

Виробництво 
молочних 

продуктів; 140,5

Виробництво 
продуктів 

борошномельно-
круп'яної 

промисловості, 
крохмалів; 82,2

Виробництво 
хліба, 

хлібобулочних та 
борошняних 
виробів; 53,3

Виробництво 
кондитерських 
виробів та цукру; 

602,9

Виробництво 
готових кормів 
для тварин; 24,5

Виробництво 
напоїв; 1110,2

Виробництво 
тютюнових 

виробів; 129,1

Джерело: [8].

Рис. 2. Структура прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість станом
на 31.12.2014, млн дол. США

Зовнішні фактори (макрорівень) Внутрішні фактори (мікрорівень) 
Залежність між споживанням кондитерських виробів та 
чисельністю населення 

Необхідність збільшення витрат у вигляді заробітної плати 
персоналу у зв’язку з інфляцією 

Сезонність споживання багатьох видів кондитерської 
продукції Не високий рівень введення нових технологій  

Нестійкі ціни на сировину Проблеми, пов’язані з ринковими ризиками 
Непослідовна урядова політика по відношенню до 
аграрного та сектору від якого залежить кондитерська 
промисловість 

Підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, що 
впливає на собівартість продукції 

Природні фактори: неврожай какао-бобів, цукрових 
буряків, зернових тощо Потреба у висококваліфікованих працівниках 

Можливе зниження цін на світових ринках Зростання боргового навантаження 
Зростання впливу ТНК на вітчизняному ринку Маркетингова стратегія підприємства 
Глобальні економічні кризи Характеристика менеджменту
Державне регулювання цін на цукор та борошно порушує 
розвиток сектора Обсяг сертифікованої продукції, що йде на експорт 

Залежність від постачальників  Прибутковість підприємства
Залежність від нестабільного курсу валют при придбанні 
іноземної сировини  Ефективність управління ресурсами підприємства 

Конкурентне середовище на ринку Імідж підприємства
Залежність від іноземних інвестиційних коштів Рівень самостійності підприємства (форма власності) 

Нестійкість податкової, кредитної та страхової політики Рівень зацікавленості трудового колективу в ефективній 
роботі 

Несприятлива загальноекономічна ситуація в країні та 
регіонах Зацікавленість інвесторів у конкретному підприємстві 

Політична нестабільність Організаційно-правова форма господарювання  
Військовий конфлікт Кадрова політика
Високий рівень інфляції та інфляційних очікувань Управління витратами та ціновою політикою 
Зменшення ємності іноземного ринку збуту через конфлікт 
з Росією 

«Оптимальність розмірів» підприємства (рівень 
концентрації) 

Таблиця 2. Фактори впливу на роботу кондитерської галузі

Джерело: узагальнено автором за джерелами [9; 10; 11].
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ка корпорація "Roshen", 42 — ПрАТ "Конті" та
60 — ПрАТ "АВК".

У той час в Україні кондитерська промис�
ловість є однією із основних та швидко зрос�
таючих галузей економіки. Поточні обсяги
виробництва продукції цієї сфери дозволя�
ють не тільки забезпечувати потреби внутрі�
шнього ринку, а й створюють значний експор�
тний потенціал (вітчизняні кондитери екс�
портують свою продукцію більше ніж у 50
країн світу).

Особливостями галузі являється те, що:
— продукція, користується постійним по�

питом;
— галузь має тісні інтеграційні зв'язки із

сільським господарством, тобто підвищення
ефективності функціонування підприємств, що
до неї належать, неможливе без вирішення про�
блем, які наявні в аграрному секторі;

— ринок характеризується значною єм�
ністю, що робить кондитерську промисловість
достатньо привабливою для інвестицій.

Важливість кондитерської промисловості
для економіки України обумовлена її питомою
вагою в загальних обсягах виробництва і реа�

лізації харчової продукції, експортним потен�
ціалом та обсягами податкових надходжень,
які вона забезпечує.

Так, за даними Державної служби статис�
тики України, у 2014 році кондитерська промис�
ловість займає друге місце за обсягами прямих
іноземних інвестицій у харчову промисловість
серед усіх напрямків даної галузі і складає 602,9
млн дол. США (рис. 2).

Не зважаючи на швидке зростання галузі,
рівень та перспективи розвитку української
кондитерської промисловості залежать від ве�
ликої кількості факторів (табл. 2).

З цього можна зробити висновок, що фак�
тори, які впливають на створення умов для фун�
кціонування кондитерського ринку переважно
є негативними. А отже, для ефективності його
розвитку необхідно зменшити вплив цих фак�
торів або ліквідувати їх.

З метою отримання загальної картини су�
часного стану кондитерської промисловості
необхідно дослідити тенденції її розвитку в
цілому (табл. 3).

За останні роки виробництво кондитерсь�
кої продукції в Україні значно скоротилося.

Вид продукції 2011 2012 2013 2014 2015 
Цукор білий кристалічний 2586 2143 1262 2053 1459 
у тому числі буряковий 2327 2143 1262 2053 1459 
Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао 344 341 331 235 183 
Вироби кондитерські цукрові (у т. ч. білий шоколад), 
що не містять какао 230 218 202 186 190 

Печиво солодке і вафлі 374 392 388 299 249 

Таблиця 3. Виробництво основних видів кондитерської продукції
за 2011—2015 роки, тис. т.

Джерело: [12].
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Рис. 3. Співвідношення експорту та імпорту кондитерських виробів у вартісному виразі,
млн дол. США.

Джерело: [13].
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Серед причин такої тенденції: скорочення
внутрішнього попиту на продукцію, згортан�
ня зовнішніх ринків, зупинка або зниження
обсягів виробництва кондитерської про�
дукції.

Одним з основних показників, що впливає
на ефективність функціонування галузі є спів�
відношення експорту та імпорту кондитерських
виробів.

Українська кондитерська промисловість є
залежною від експорту, тому запровадження
торгівельних обмежень з боку ряду країн, що
були традиційними закордонними ринками
збуту українських кондитерських виробів, не�
гативно впливає на її динаміку та зумовлює по�
шук нових напрямів (рис. 3).

Українські виробники також наражаються
на високі політичні ризики, підтвердженням
чому слугує заборона на ввезення всіх конди�
терських виробів із України на територію Ро�
сійської Федерації починаючи з вересня 2014
року [14].

Також значно впливає на підвищення екс�
порту встановлення зони вільної торгівлі між
ЄС та Україною, відповідно до якої митні та�
рифи країн Євросоюзу на українську продук�
цію суттєво знижуються. Тобто для вітчизня�
них кондитерів відкриється найбільш місткий
регіональний ринок, що стимулюватиме вітчиз�
няну галузь до нарощування обсягу виробниц�
тва.

З іншого боку, кондитерський ринок Євро�
союзу є досить насиченим, що потребує від ук�
раїнських виробників розширення власного
асортименту, а також приведення якості про�
дукції до європейських стандартів, причому
для конкурування з європейською продукцією
не тільки на зовнішньому ринку, а й на внутрі�
шньому.

При цьому вітчизняні кондитери отриму�
ють можливість поступово відкривати вироб�
ничі майданчики на території інших країн, що

дозволить кондитерській промисловості ста�
ти першою транснаціоналізованою галуззю в
Україні.

Проте у цьому випадку виникають і нега�
тивні для вітчизняної економіки наслідки.
Враховуючи, що на експорт спрямовано до
третини кондитерської продукції, постає
проблема з повернення ПДВ, що стримує роз�
виток вітчизняної кондитерської галузі і не�
гативно відображається на забезпеченні
діяльності українських кондитерів оборотни�
ми коштами.

Ще одним не менш важливим фактором
впливу є зростання тиску транснаціональних
корпорацій на вітчизняний ринок. Діяльність
ТНК на українському ринку має як позитивні,
так і негативні наслідки (табл. 4).

Іноземним лідером на українському ринку
кондитерських виробів є компанія "Nestlе", яка
проводить активну економічну та соціальну
політику для розвитку галузі. Але вона стра�
тегічно націлена на посилення своїх позицій,
що зазвичай реалізуються через механізм мо�
нополізації [16].

На ефективності функціонування кон�
дитерської галузі позначається і чутливість
виробників до стану ринків сировини, зок�
рема, цукру та какао�бобів. Останні є ім�
портною сировиною, тобто, вітчизняні кон�
дитери є досить вразливими до валютних
ризиків.

Тенденцією останніх років є зростання
вартості какао�бобів на світовому ринку,
тому вітчизняним виробникам необхідно
враховувати підвищення собівартості кон�
дитерських виробів з вмістом какао�про�
дуктів.

При цьому слід зазначити, що виробницт�
во борошняної та цукрової кондитерської
продукції цілком забезпечується вітчизняною
сировиною. В той же час варто зазначити, що
останні роки відзначаються нестабільністю

Позитивні наслідки Негативні наслідки 
Зниження безробіття в країні Тиск ТНК на економічну політику країни  
Впровадження зарубіжного досвіду виробництва Посилення монополізму та витиск вітчизняних підприємств з 

ринку  
Створення і модернізація діючих підприємств з ви-
користанням зарубіжного досвіду, нових технологій, 
формування передумов підвищення продуктивності праці 

Застосування під час кризи таких заходів збереження бізнесу як 
закриття підприємств, скорочення обсягів виробництва, що 
призводить до масового безробіття та інших негативних явищ 
на ринку праці 

Перелив активів до національної економіки та сприяння 
розвитку підприємницького сектора 

Поглинання місцевих компаній і викликане цим посилення 
нестійкості інвестиційного процесу 

Позитивний вплив на пропозицію, вартість, якість та 
асортимент товарів та послуг з точки зору споживача 

Експансія найбільш розвинутих і перспективних сегментів 
національної економіки 

Підвищення конкурентоспроможності галузі та економіки 
країни в цілому 

Дестабілізація цін через негативні наслідки використання 
механізму трансфертних цін 

Таблиця 4. Вплив діяльності іноземних ТНК на кондитерську галузь

Джерело: [15].
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оптових цін на цукор вітчизняного виробниц�
тва. Враховуючи подорожчання сировини, оп�
тимізація собівартості продукції є важливим
для досягнення конкурентних переваг на рин�
ку. В умовах гострої конкуренції на ринку, ви�
робник кондитерської продукції повинен ви�
гідно виділятися на фоні подібних підпри�
ємств.

Значний вплив на сегментацію ринку кон�
дитерських виробів має і проведення антитеро�
ристичної операції на сході країни. У зоні про�
ведення АТО в попередні роки вироблялося до
180 тис. тонн кондитерської продукції, що ста�
новило близько 18% від загального обсягу ви�
робництва в Україні [12]. У 2014 р. обсяги ви�
робництва в Донецькій і Луганській областях
скоротилися в три рази, і зараз виробництво
кондитерських виробів на підконтрольній бо�
йовикам території не здійснюється. Найбільше
це впливає на такі компанії, як "Конті" та "АВК",
чиї виробничі потужності розташовані на сході
країни.

Зараз єдина компанія, яка розвивається на
внутрішньому ринку — корпорація "Roshen".
Вона також вже тривалий час постачає свою
продукцію на експорт у європейські країни,
зокрема, Нідерланди, Литву, Естонію, Молдо�
ву, а також у Японію, Китай та США.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Наразі кондитерський ринок України є ви�

сококонкурентним та насиченим. Проте се�
ред усіх вітчизняних компаній спостерігаєть�
ся тенденція до скорочення продажів у зв'яз�
ку зі зменшенням попиту на кондитерські ви�
роби. І оскільки рівень споживання соло�
дощів в Україні є значно нижчим, ніж, на�
приклад, у країнах ЄС, що зумовлюється
низьким порівняно з європейським рівнем

доходу, доцільно експортувати продукцію в
інші держави.

Вихід українських підприємств на зовнішні
ринки можливий при більш ефективному вико�
ристанні їх резервів. Зокрема заохочення но�
вих споживачів можливе за рахунок випуску
нових видів продукції, зменшення її вартості,
удосконалення рекламної та маркетингової
політики, державної підтримки орієнтованих
на експорт підприємств (табл. 5).
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Сфера 
діяльності 

Резерви
Внутрішні Зовнішні 

Організаційна Удосконалення системи управління Гармонізація національних та міжнародних 
стандартів 
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Сертифікація продукції Проведення інноваційної політики 
Соціальна Удосконалення відбору, розвитку та мотивації персоналу Підготовка професіоналів у сфері експортної 
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Співпраця з вітчизняними постачальниками сировини Державні дотації зростаючих галузей, зокрема, 
експортних 

Таблиця 5. Класифікація резервів кондитерського підприємства, що можуть
використовуватися з метою оптимізації його діяльності
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Більшість міжнародних експертів вважає, що
Україна поки ще не досягла необхідного рівня
якості та доступності вищої освіти в системі ви�
щих навчальних закладів попри їх державну акре�
дитацію. Основними причинами цього є неналеж�
не фінансування, недостатня матеріальна та нау�
ково�технічна база та низька (в порівнянні з євро�
пейськими світовими аналогами) кваліфікація на�
уково�педагогічних працівників, що призводить до
низького рівня якості підготовки та недостатньої
професійно�регіональної мобільності на ринку
праці їхніх випускників, що також негативно впли�
ває на економічну безпеку ВНЗ.

Лише окремі випускники окремих ВНЗ Украї�
ни користуються високим попитом на ринку праці,

УДК 330:378.14

О. В. Черевко,
д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Ю. М. Радзіховська,
здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ВПЛИВ ВІТЧИЗНЯНИХ РЕЙТИНГІВ

НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

O. Cherevko,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security Department,
Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky
Y. Radzikhovska,
Seeker of Management and economic security Department,
Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky
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при цьому, деякі роботодавці, навіть за умови на�
явності вільних посад, відмовляють випускникам
у прийомі на роботу з мотивів наявності "диплому
не того навчального закладу" попри те, що всі
ліцензовані та акредитовані ВНЗ України видають
своїм випускникам дипломи єдиного державного
зразка.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА
ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ

НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Дослідженню методичних підходів до рейтин�

гування вищих навчальних закладів присвячено
праці Н. Архипової, Н. Лепе, Н. Минаенкової,
С.В. Курбатова, Р.Б. Лесик, А.Б. Зіменковського,
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О.І.Лопатинської, І.Є.Татарінова, О.В. Герасимо�
ва та ін. [1—4].

Не дивлячись на суттєві доробки зазначених
авторів, питання взаємозв'язку між результатами
вітчизняних рейтингів вищих навчальних закладів
та станом їх економічної безпеки вивчені недостат�
ньо глибоко.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз впливу результатів
вітчизняних рейтингів вищих навчальних закладів
на їх економічну безпеку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розглядаючи вітчизняні рейтинги ВНЗ, мож�
на стверджувати про схожість критеріїв розрахун�
ку з міжнародними рейтингами, а саме викорис�
товуються кадрові, науко метричні та репутаційні
показники. Однак слід зазначити, що українські
рейтинги будують не за комплексом показників, а
лише на одному. Зазвичай це або кількісні показ�
ники роботи університету, або оцінка ВНЗ робо�
тодавцями.

1. Стартувавши у 2006 році проект "Топ�200
Україна" став першим і залишається на сьогодні
єдиним акредитованим IREG академічним рейтин�
гом в Україні, відмінною рисою якого є спроба
порівняти між собою університети різних типів на
основі застосування до них універсальної систе�
ми критеріїв.

Рейтинг "Топ�200 Україна" укладається Цен�
тром міжнародних проектів "Євроосвіта" і стано�
вить собою агрегований показник (інтегральний
індекс), сформований на основі індикаторів пря�
мого вимірювання (80%), експертної оцінки
якості підготовки випускників ВНЗ представни�
ками роботодавців та академічного співтовари�
ства (15 %), а також міжнародні наукометричні і
веб�метричні дані (5%). Рейтинг включає три
складові: якість науково�педагогічного потенці�
алу (42%), якість навчання (26%), міжнародне виз�
нання (12%). Якість науково�педагогічно потен�
ціалу, своєю чергою, вимірюється кількістю ака�
деміків та членкорів НАН і галузевих академій
наук, докторів, кандидатів наук, лауреатів дер�
жавних премій серед викладачів вишу, а також
кількістю патентів, отриманих університетом.
Якість навчання оцінюється через кількість пере�
можців міжнародних та всеукраїнських студен�
тських олімпіад, співвідношення бакалаврів та
магістрів і масштаб ВНЗ (загальну кількість сту�
дентів, поділену на середню кількість студентів у
ВНЗ по країні). Міжнародне визнання визна�
чається насамперед через кількість іноземних
студентів, а також через членство у міжнародних
асоціаціях університетів.

Методологія рейтингу не розкриває деталей
експертної оцінки. Цікавим є той факт, що з 2009
року опис методології не змінювався, що робить
це питання дискусійним. Показник кількості ака�
деміків, член�кореспондентів та іншої наукової
спільноти не є показником рівня освіти, у контексті
якості викладання. Також, сумнівним для визна�
чення якості освіти є критерій "масштаб ВНЗ", ос�
кільки не зрозумілим є взаємозв'язок якості на�
вчання та кількості студентів. Такий критерій як
"кількість міжнародних студентів" також не є по�
казовим рівня освіти. Оскільки переважна
більшість іноземних студентів, що здобувають ос�
віту в Україні це — вихідці з країн СНД, Африки,
Азії та Близького Сходу або країн глобального
Півдня, які їдуть в Україну не з огляду на якісну
освіту, а з огляду на низькі ціни та високий рівень
корупції.

Укладачі даного рейтингу для спрощення по�
рівняльності з національними та міжнародними
рейтингами на постійній основі обговорює мето�
дику рейтингу з наглядовою радою IREG. Силь�
ними сторонами рейтингу є методика розрахунку,
принципи укладання, оприлюднення і обговорен�
ня, однак "Топ�200 Україна" є й слабку сторону —
низька достовірність даних, наданих університе�
тами. Для ранжування ВНЗ у 2015/2016 році за
підтримки міжнародної наглядової експертної
ради рейтингу додатково було введено критерій
"Інноваційна діяльність університетів". Такі дії
були спрямовані на врахування рекомендацій ос�
таннього Лісабонського форуму, а також гострої
потреби України здійснювати високотехнологіч�
ний, інноваційний розвиток своєї економіки Орг�
комітетом Національного академічного рейтингу
(табл. 1).

В цьому році одноосібним лідером рейтингу
"ТОП�200 України" став Національний технічний
університет України "Київський політехнічний
інститут", який з суттєвим відривом від інших ВНЗ
України вийшов вперед за критерієм "Інновацій�
на діяльність університетів". Друге місце у рейтин�
гу обійняв Київський національний університет
імені Тараса Шевченка. Хоч команда "ТОП�200
України" і не змогла отримати дані про інвесту�
вання його стартапів приватними венчурними фон�
дами чи високотехнологічними компаніями, але він
має найбільше бюджетне фінансування науки —
біля 85 млн грн., його випускники широко затре�
бувані органами державної влади, університет вхо�
дить в 500 кращих ВНЗ світу за рейтингом QS, має
найвищий рейтинг в Scopus серед університетів
України. Третє і четверте місця посіли харківські
ВНЗ, відповідно Національний університет ім. В.Н.
Каразіна та Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут". На п'яте
місце вийшов Національний університет
"Львівська політехніка".

2. Рейтинг журналу "Кореспондент" розрахо�
вується на основі лише опитування роботодавців.
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Так, при підрахунку брали до уваги думку 29 пред�
ставників відділів кадрів як українських, так і
міжнародних компаній , що обирали від 1 до 5 ВНЗ
за наступними професійними категоріями: юрис�
пруденція, економіка і фінанси, маркетинг, піар і
реклама, ІТ та гуманітарні спеціальності. Методо�
логія побудови рейтингу є досить відкритою і ба�
зується на додаванні балів оцінки кожного робо�
тодавця. Позитивним є доступність інформації,
щодо переліку компаній, які брали участь у оцінці
ВНЗ.

3. Рейтинг журналу "Деньги" формується на
основі оцінки спеціалістами з кадрів різних вітчиз�
няних компаній за категоріями: економічні, юри�
дичні, технічні, гуманітарні, будівельні та аграрні
спеціальності. Перелік ВНЗ роботодавці мали змо�
гу доповнити тими університетами, які на їх дум�
ку надають якісні освітні послуги. Слід зазначити,
що університети, що мали бажання побачити себе
у рейтингу могли подати заявку на включення до
нього.

Кожному із ВНЗ роботодавці могли постави�
ти оцінку 0, 2, 5 чи 10 (або проміжний бал), що оз�
начало "не візьму на роботу", "візьму, якщо немає
альтернативи, але із зарплатнею, нижчою від рин�
кової", "візьму на заплату, середню на ринку" та
"готовий взяти із зарплатою, навіть вищою за рин�
кову". Методологія побудови рейтингу публі�
кується окремим блоком і є загальнодоступною.
На прозорість вказує й те, що рахується середнє
арифметичне значення отриманих кожним закла�
дом освіти балів. За 2015 рік перелік компаній,
що брали участь у оцінці не публікувався, а от за
2014 рік був оприлюднений, однак не повний, що
ставить під сумнів прозорість підрахунку.

3. Рейтинг журналу "Фокус" базується також
на думці роботодавців (22 найбільші компанії).
Пропонується оцінити знання, практичні навички
та вміння навчатися випускників ВНЗ. До тради�
ційної оцінки в рейтинг укладачі додали дані
міжнародного рейтингу "Webometrix" та індекс
Гірша (цитованість наукових доробків) по 25% до
загальної оцінки. Методологія даного рейтингу є
також частково прозорою, оскільки як саме пере�
раховувались бали "Webometrix" та індексу Гірша
не уточнювалось.

4. Рейтинг журналу "Компас" до 2013 року ук�
ладався компанією "Систем Кепітал Менеджмент"
СКМ. Дискусійним питанням є методологія зазна�
ченого рейтингу, оскільки він базується на опиту�
ванні роботодавців, випускників та експертів, що
залучались з метою визначення вагових ко�
ефіцієнтів для кожного з критеріїв. Для розрахун�
ку рейтингу залучався Київський міжнародний
інститут соціології.

Показовим є той факт, що намагаючись охо�
пити найбільші компанії для проведення опитуван�
ня роботодавців укладачі рейтингу не зважають на
відсутність системності цього питання. Слід заз�
начити, що лише "Компас" оприлюднює критерії
за якими було обрано респондентів, а це означає
що опитування за іншими рейтингами не є репре�
зентативним.

5. Рейтинг веб�порталу "Osvita.ua" сформова�
ний на основі рейтингу Scopus та рейтингу
"Webometrix". І доданням до рейтингу цих скла�
дових з'явились і методологічні хиби у підрахун�
ку. Так, Scopus враховує показник цитувань, що
не зважений на кількість науковців ВНЗ, а тому
великі університети матимуть значну перевагу.

Місце у 
рейтингу 2014 2015 2016 

1 
Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут» (80,9) 

Київський національний університет 
ім..Т.Г.Шевченка (81,39) 

Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний 
інститут" (85,8) 

2 
Київський національний 
університет ім..Т.Г.Шевченка 
(80,9) 

Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут» (81,39) 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка (81,69) 

3 Харківський національний 
університет ім..Каразіна (49,48) 

Харківський національний університет 
ім..Каразіна (49.65) 

Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна (49,41) 

4 
Національний університет «Києво-
Могилянська Академія» (45,69) 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 
(45,78)

Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут" 
(45,75)

5 
Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут» (45,67) 

Національний університет «Києво- 
Могилянська Академія» (45.57) 

Національний університет "Львівська 
політехніка" (45,64) 

6 
Національний технічний 
університет «Львівська 
Політехніка» (45,25) 

Національний технічний університет 
«Львівська Політехніка» (45.49) 

Національний гірничий університет
(44,67) 

7 Національна Гірнича Академія 
(44,00) 

Національний гірничий університет
(44.20) 

Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця (44,60) 

8 Національний медичний 
університет ім..Богомольця (43,12) 

Національний медичний університет 
ім..Богомольця (43.90) 

Національний університет "Києво-
Могилянська академія" (44,55) 

9 
Львівський національний 
університет ім..Івана Франка (42, 
40) 

Львівський національний університет 
ім..Івана Франка (43.08) 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка (43,39) 

10 
Дніпропетровський національний 
університет ім..Олеся Гончара 
(36,54) 

Дніпропетровський національний 
університет ім..Олеся Гончара (42.31) 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (42,18) 

Таблиця 1. Перша десятка кращих університетів за рейтингом "ТОП7200 Україна"
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Відсутнє зважування і за специфікою публікацій
у різних галузях науки, що зазвичай враховується
у міжнародних рейтингах. Врахування рейтингу
"Webometrix" може спотворювати кінцевий ре�
зультат, оскільки вимір проводиться за при�
сутність у мережі Інтернет офіційного сайту ВНЗ.
Так, університети мають можливість через ство�
рення субдоменів для кожної кафедри та інститу�
ту підвищувати свій показник штучно.

Як підсумок, можна зазначити що методології
рейтингів ВНЗ як вітчизняних так і міжнародних
ілюструють не якість освіти, не рівень викладан�
ня, а перш за все системні проблеми вищої освіти
загалом. У рейтингах можна побачити і інформа�
ційну, і фінансову складову економічної безпеки
університету, і рівень корупції. Низькі позиції у
міжнародних рейтингах для українських універ�
ситетів свідчать про брак наукової діяльності, про�
блеми інтеграції у міжнародне наукове та освітнє
співтовариство, безперспективність для наукової
діяльності.

Задля забезпечення стійкого стану інтерфей�
сної безпеки вітчизняним університетам необхід�
но більш прозоро виводити як кількісні, так і якісні
показники своєї діяльності. Високі місця у рейтин�
гах ВНЗ слід забезпечувати через викорінення ко�
рупції, прозору роботу механізмів забезпечення
якості освіти та наукової діяльності, реальність
міжнародної співпраці, а не показовість плідної
міждержавної роботи під назвами іноземних уні�
верситетів, підвищення рівня оплати науковим та
педагогічним працівникам та ін.

6. E3M: проект зі створення методології оцін�
ки "третьої місії" університетів. Ще одним цікавим
проектом альтернативної оцінки діяльності вищих
навчальних закладів є проект E3M3 (European
Indicators and Ranking Methodology for University
Third Mission). У світі існує багато рейтингів (як
міжнародних, так і національних), які оцінюють та
порівнюють вищі навчальні заклади за якістю на�
вчання або масштабами науково�дослідницької
роботи. Проте в сучасному світі діяльність універ�
ситетів не вичерпується цими двома формами
діяльності.

Концепція "третьої місії" передбачає, що, окрім
навчання і дослідницької роботи, керованої допит�
ливістю вчених, університети мають задовольня�
ти суспільну потребу в релевантних знаннях і тех�
нологіях: розширювати освітні послуги задля
охоплення усіх категорій населення, які прагнуть
здобути нові знання та навички, здійснювати
підготовку фахівців і проводити прикладні дослі�
дження на замовлення промислового сектору, на�
давати інформаційну та консультативну підтрим�
ку громадським організаціям тощо.

Для оцінки того, наскільки успішно різні уні�
верситети реалізують свою "третю місію", старту�
вав проект E3M, що фінансується Європейською
комісією у рамках Програми навчання впродовж
життя і розробляється за участі установ восьми

європейських країн. Цей проект націлений на ство�
рення інструменту для визначення, оцінки та по�
рівняння діяльності університетів щодо виконан�
ня їхньої "третьої місії" — суспільної функції, що
виходить за рамки традиційних функцій навчання
(як передачі знань) та науково�дослідницької
діяльності (як створення нових знань).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Результати проведеного дослідження дозволи�

ли встановити вплив результатів вітчизняних рей�
тингів вищих навчальних закладів на їх економіч�
ну безпеку.
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