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OBJECTIVITY OF THE AGRICULTURAL PROPERTY ASSESSMENT
IN ENSURING THE ECONOMIC RELATIONS IMPROVEMENT

Об'єктивна потреба в удосконаленні економічних відносин у сільському господарстві зумовлює необхідність
застосування об'єктивної вартості галузевого майна, яка б відповідала соціально-економічним інтересам всіх суб'єктів
з приводу його використання, володіння, розпорядження тощо. В цьому процесі дедалі зростаючого значення набуває незалежна експертна оцінка сільськогосподарського майна і агробізнесу або застосування її методичних підходів
самими суб'єктами. Про значимість оцінки майна свідчить інституціоналізація оціночної діяльності і експертної оцінки
в світовій та вітчизняній практиці. В статті розкрито важливість достовірності оцінки сільськогосподарського майна
в урегулюванні економічних відносин суб'єктів на різних рівнях. Обгрунтовано пріоритетність застосування різних
методів оцінки щодо земель сільськогосподарського призначення, будівель і споруд, сільськогосподарської техніки,
об'єктів права інтелектуальної власності, агробізнесу.
The objective need of economic relations improvement in agriculture necessitates the application of the objective
value of sectoral property, which would be in line with the socio-economic interests of all actors in relation to its use,
possession, disposal, etc. In this process, an independent expert assessment of agricultural property and agribusiness or
the use of its methodological approaches by the entities themselves becomes of growing importance. The significance of
property valuation is evidenced by the institutionalization of appraisal and peer review in world and national practice.
The article reveals the importance of assessing the authenticity of agricultural property in the regulation of economic
relations of subjects at different levels. The priority of application of various estimation methods for agricultural land,
buildings and structures, agricultural machinery, objects of intellectual property right, agribusiness has been grounded.

Ключові слова: оцінка, майно, сільське господарство, економічні відносини, вартість.
Key words: assessment of, property, agriculture, economic relations, value.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розвиток соціально-економічної системи
будь-якої держави грунтується на удосконаленні економічних відносин для забезпечення
узгодження соціально-економічних інтересів
всіх суб'єктів. Значимим чинником формування економічних відносин з приводу володіння,
використання, розподілу, споживання засобів

виробництва є їх вартість. Визначенню вартості
майна, яка б відповідала принципам об'єктивності і справедливості, сприяє проведення незалежної експертної оцінки або застосування
її методології у випадках, що не передбачають
обов'язковості залучення незалежних оцінювачів. Зважаючи на специфіку сільського господарства в цілому та його окремих галузей, що
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обумовлена залежністю аграрного виробництва від природних чинників, відносно нееластичним попитом і переважно існуючим диспаритетом цін на сільськогосподарську продукцію, об'єктивною необхідністю є розробка методичного забезпечення оцінки сільськогосподарського майна, як то стандартів у міжнародній практиці чи методичних рекомендацій
у вітчизняній оціночній практиці. При їх обгрунтуванні принциповим є розуміння значимості оцінки в урегулюванні економічних відносин між різними суб'єктами, що є фактичними
чи потенційними носіями різних прав на об'єкти
оцінки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Традиційно питання оцінки майна (активів)
розглядали в своїх працях науковці сфери бухгалтерського обліку. З початком імплементації
в Україні Міжнародних стандартів обліку і
звітності, якими в ряді випадків передбачено
застосування справедливої вартості активів,
методичні засади її визначення розкрито
С.Ф. Головим [4], Я.Д. Крупкою [5], Л.Г. Ловінською [6] та іншими. Становлення і утвердження приватної власності в Україні, розвиток
ринкових відносин, активізація інвестиційних
процесів, вихід українських компаній на світові
фондові ринки та ряд інших процесів у вітчизняній економіці обумовили потребу в теоретико-методичному забезпеченні оцінки різних
видів майна та бізнесу. Цим питанням присвячені дослідження В.Г. Андрійчука [2], Г.М. Підлісецького, М.І. Геруна [9], Л.І. Воротіної [3],
Н.П. Лебідь [8] та інших. Разом з тим, динамічність економічного середовища та особливості аграрної сфери вимагають формування відповідних інституцій оцінки сільськогосподарського майна на основі їх наукового обгрунтування.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є розкриття значимості оцінки сільськогосподарського майна в урегулюванні економічних відносин в аграрній сфері на
різних рівнях та обгрунтування пріоритетності
застосування методів оцінки для різних видів
галузевого майна.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Значимість оцінки майна в урегулюванні
економічних відносин зумовила формування в
світовій практиці відповідних інституції як сукупності формальних норм і правил, а також

організацій з оцінки різних видів майна. Так,
ще в 1868 році у Великобританії було засновано Королівський інститут чартерних сюрвейєрів RICS (The Royal Institution of Chartered
Surveyors), історія якого почалася в 1792 році,
коли 20 сюрвейєрів створили перший клуб.
Створення такої організації було обумовлене
стрімким розвитком промисловості, транспортної інфраструктури, будівництва, що потребувало ретельного визначення вартості різних
об'єктів, перш за все, для інвесторів.
Зважаючи на значну роль незалежної оцінки в урегулюванні економічних відносин, що забезпечує нормальне функціонування і розвиток
економіки, в світовій практиці в більшості розвинених країн в 1950-х роках професія оцінювача набула статусу самостійної професії з поступовим утвердженням її саморегулювання.
Формування системи саморегулювання оціночної діяльності стало важливим етапом процесів
інституціоналізації оцінки в розвинених країнах світу. Так, у США в середині 1930-х років,
як реакція на потребу в об'єктивній оцінці майна через негативні наслідки Великої депресії,
почала діяти система саморегулювання оціночної діяльності в особі Інституту оцінки США,
об'єднавши більш ніж 15000 членів. Нині в США
функціонує ще 7 подібних структур. У 1961 році
право на саморегулювання своєї професії і
діяльності отримали оцінювачі Великобританії,
члени Королівського інституту чартерних сюрвейєрів RICS, який на сьогодні має статус
міжнародної організації. Інституціоналізація
оцінки в міжнародній практиці обумовлена глобалізаційними економічними процесами, розвитком світових ринків товарів і капіталу, зростаючими позиціями транснаціональних корпорацій. Важлива роль у стандартизації оцінки
належить Міжнародному комітету стандартів
оцінки (IVSC). Міжнародні стандарти оцінки
(IVS) постійно удосконалюються, оновлюються і доповнюються, враховуючи динамічні зміни
економічного середовища.
Розвиток інституції оцінки відбувається в
напрямку збільшення переліку об'єктів оцінки,
розширення сфери застосування оцінки, удосконалення методичного забезпечення, розвитку професії оцінювача.
В Україні активізація оціночної діяльності
розпочинається в 1990-х роках, а з прийняттям
у 2001 році Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" [1] офіційно унормовано
даний вид діяльності та вимоги до оцінювачів.
Однак, помилкою буде вважати, що практика
оціночної діяльності в Україні розпочала свою
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історію в цей період. Ще в 1754 році у зв'язку з
описом дворянських маєтків проводилась оцінка їх майна відповідно до визначених офіційною інструкцією правил та порядку оціночних
робіт. У 1861 році актуалізувалось питання
оцінки землі з метою її оподаткування. Для оціночних комісій міські думи готували і випускали спеціальні інструкції. Найбільш повними та
грунтовними були інструкції, розроблені спеціалістами Харкова. Ґрунтовність цього методичного забезпечення сприяла розвитку оціночного ремесла. В розвиток цього на вимогу
потреб регулювання економіки за ініціативою
міністра фінансів у 1890-х роках С.Ю. Вітте була підготовлена і прийнята законодавча та методична база з проведення оцінки: "Закон про
оцінку нерухомого майна", "Правила оцінки
нерухомого майна", "Інструкція з роз'яснення
Закону про оцінку нерухомого майна", якими
також були визначені обсяги державного
фінансування оціночних робіт.
Відсутність потреби у визначенні ринкової
вартості майна за часів адміністративно-командної системи економіки в Україні призупинило інституціоналізацію експертної оцінки.
Проте цей процес активізувався в 1990-х роках
у зв'язку з економічними реформами, що зумовило розробку нормативно-правового і методичного забезпечення оцінки та оціночної
діяльності. Суттєву роль у становленні і розвитку інституту оцінки в Україні відіграли і
відіграють незалежні саморегулівні організації
оцінювачів, якими розробляються норми професійної етики, стандарти і методичні рекомендації з оцінки майна.
У світовій та сучасній вітчизняній практиці
коло застосування експертної оцінки майна
досить обширне: при оренді майна і лізингових
операціях, при визначенні заставної вартості в
кредитних угодах, при страхуванні майна, обгрунтуванні ринкової вартості в операціях купівлі-продажу, при приватизації тощо. Заціпленими сторонами щодо об'єкта оцінки можуть
бути фізичні чи юридичні особи, фізичні (юридичні) особи і держава, страхові організації,
банківські установи та інші.
У будь-якому випадку результати експертної оцінки майна є індикатором для зацікавлених сторін щодо вартості об'єкта, яка має відповідати взаємоузгодженню інтересів цих сторін,
характеризуючи, перш за все, попит і пропозицію на ринку таких об'єктів, їх корисність. Цьому сприяє дотримання принципів і методичних
засад оцінки, застосування відповідних методів
оцінки, перш за все дохідного і порівняльного
підходів.

В Україні в період економічних реформ оцінка майна стала одним із інструментів реформування відносин власності, яке здійснювалось
шляхом приватизації промислових об'єктів та
паювання майна сільськогосподарських підприємств. Однак ігнорування значимості застосування різних підходів до оцінки майна,
можливо навмисна недоіндексація вартості
основних фондів і використання суто методів
витратного підходу, на нашу думку, призвели
до негативних наслідків у матеріально-технічному забезпеченні потенційних сільськогосподарських товаровиробників, які мали бути
створенні в процесі реструктуризації КСП. При
дослідженні еволюції економічних систем гостроту цієї проблеми підкреслював І. І. Лукінов:
"Стоимость основных производственных фондов общественного сектора, вследствие действия в свое время "гиперинфляционного шока", несвоевременной и неполной их индексации во многих хозяйствах искусственно занижена, чтобы можно было безнаказанно растранжиривать и разворовывать общественные
фонды, не возвращая в кассу хозяйств ни гроша, а распределение паев между крестьянами
превратить большей частью в символическую
акцию очередного их надувательства" [7, с.
304].
Необхідність та економічні підстави для загальної переоцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств, яка б враховувала
інфляційний вплив, були наявними з 1991 року.
Однак, незважаючи на досить високі темпи зростання цін на основні засоби сільськогосподарського призначення, їх переоцінка не відповідала темпам інфляційних процесів. Індексації
1992—1996 рр. не доводили балансову вартість
основних засобів до реальної, не враховували
фізичного та морального зносу, рівнів інфляції
і зміни цін на окремі об'єкти. Порівняння коефіцієнтів індексації основних засобів у 1992—
1996 рр. з індексами зростання цін на них
свідчить про дво- та трикратну невідповідність
індексації темпам інфляції.
З 1995 року активізувалися процеси паювання майна в сільськогосподарських підприємствах на основі його вартості, визначеної шляхом експертної оцінки. Методика і практика
проведення оцінки в цей період переважно
грунтуються на витратному підході, з використанням якого визначається залишкова відновна вартість. У світовій оціночної практиці методи такого підходу застосовують лише в окремих випадках, основними для розрахунку
ринкової вартості є порівняльний та дохідний
підходи.
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пов’язані з
уявленням
суб’єкта:
- корисності;
- заміщення;
- очікування

ПРИНЦИПИ
пов’язані з об’єктом
пов’язані зі збором та
оцінки:
аналізом інформації:
- внеску;
- достовірності;
- економічного
- коректності і
розподілу;
відповідності;
- збільшення або
- цільової
спрямованості;
зменшення доходів;
- збалансованості;
- оптимального обсягу;
- економічної величини - багатокритеріальності
пов’язані з використанням об’єкта
принцип найбільш ефективного використання
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

пов’язані з ринковим
середовищем:
- попиту і
пропозиції;
- відповідності;
- зміни вартості;
- конкуренції

витратний
(майновий - для оцінки
порівняльний
дохідний
об'єктів у формі цілісного
майнового комплексу та у
формі фінансових інтересів)
СТАНДАРТНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ
метод порівнянь
прямої капіталізації
прямого відтворення;
доходу;
заміщення
дисконтування грошового
потоку (непрямої
капіталізації доходу)
СПЕЦИФІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ
зіставлення цін продажу;
зисків;
попарного порівняння;
інвестиційний; роялті;
статистичного аналізу
додаткового прибутку;
ринку
розподілу прибутків;
економічний; співвіднесення
залишку; розподілення доходу

Рис. 1. Загальні методологічні засади оцінки сільськогосподарського майна
Джерело: узагальнено автором на основі вивчених нормативних і наукових джерел.

Застосування переважно витратного підходу при оцінці сільськогосподарського майна
опосередковано обумовило втрати основного
аграрного капіталу, який фактично був розбалансований, а селяни стали власниками майна,
вартість паїв якого не відповідала їх дохідності.
Фізичне паювання майна, оціненого витратним
підходом, мало наслідком концентрацію більш
дохідних активних основних засобів, які дозволяли продовжувати сільськогосподарську
діяльність, у власності незначної частини селян.
Недостовірність оцінки майна як мінімум призвела до руйнування цілісності майнових комплексів аграрного виробництва, як максимум —
до формування таких економічних відносин, в
яких проігноровано принцип узгодження економічних інтересів всіх зацікавлених сторін. Це
негативно позначилось на становленні підприємницької діяльності і зайнятості в галузі, як
важливих умов розвитку сільського господарства та сільських територій.
На сьогоднішньому етапі достовірність оцінки сільськогосподарського майна в урегулюванні економічних відносин не втрачає своєї
актуальності з багатьох причин. По-перше, оцінка майна і агробізнесу надзвичайно важлива
для діагностики потенційної інвестиційної при-

вабливості та кредитоспроможності підприємств галузі. При кредитуванні сільськогосподарських виробників виникає потреба у визначенні заставної вартості майна. В більшості розвинутих країн світу потужним фінансовим
інструментом оновлення матеріально-технічної бази галузі є агролізинг, при застосуванні
якого оцінка об'єкту є невід'ємним елементом
лізингової угоди. Процедура залучення інвестиційних ресурсів передбачає проведення оцінки бізнесу аграрних формувань.
По-друге, оцінка майна сприяє урегулюванню економічних відносин між власниками і користувачами майнових паїв. Еволюція економічного розвитку багатьох країн підтвердила
життєздатність моделі соціально-орієнтованої
економіки. Одним із базових принципів соціальної орієнтації економіки є принцип солідарності, яка передбачає взаємозв'язок і взаємну
відповідальність людей. Побудова соціальноорієнтованої економіки вимагає подолання
соціальної несправедливості і вирішення конфліктів мирним цивілізованим шляхом [10, с.
11]. Одним із шляхів урегулювання економічних відносин між власниками і користувачами
майнових паїв в сільському господарстві для
забезпечення соціальної справедливості є зас-
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Таблиця 1. Рекомендаційна пріоритетність при застосовуванні
методів експертної оцінки сільськогосподарського майна та агробізнесу
Об’єкти експертної оцінки
Будівлі і споруди виробничі
Будівлі і споруди невиробничі
Сільськогосподарські машини
та обладнання, транспортні
засоби
Робоча і продуктивна худоба
Племінна худоба
Сільськогосподарські угіддя
без земельних поліпшень
Сільськогосподарські угіддя з
земельними поліпшеннями
Інші земельні ділянки без
поліпшень

- зіставлення цін продажу;
- прямого відтворення
- статистичного аналізу ринку
- непрямої капіталізації доходу
- зіставлення цін продажу
Земельні ділянки
- зисків
- базової земельної ділянки;
- зіставлення цін продажу;
- статистичного аналізу ринку
- залишку для землі;
- економічний;
- розподілення доходу
- співвіднесення
- зіставлення цін продажу;
- попарного порівняння;
- статистичного аналізу ринку
- економічний;
- співвіднесення

Інші земельні ділянки з
поліпшеннями

Сорти рослин, породи тварин
Технології рослинництва і
тваринництва
Цілісні майнові комплекси,
агробізнес та частки в них

Рекомендаційна перевага при застосуванні методів експертної оцінки
у першу чергу
у другу чергу
мало застосовуються
Основні засоби
- прямого відтворення;
- прямої капіталізації доходу;
- зіставлення цін
- заміщення
- непрямої капіталізації доходу
продажу
- прямої капіталізації доходу;
- зіставлення цін продажу
- заміщення;
- непрямої капіталізації доходу
- прямого відтворення
- зіставлення цін продажу;
- прямого відтворення;
- непрямої капіталізації
- статистичного аналізу ринку
- заміщення
доходу

- інвестиційний;
- базової земельної ділянки
- залишку для землі;
- розподілення доходу

Об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи:
- метод роялті
- метод прямого відтворення
- метод прямого відтворення
- метод розподілу прибутків;
- метод додаткового прибутку
- непрямої капіталізації доходу;
- вартості відтворення;
- прямої капіталізації доходу
- вартості заміщення
(! за МСО обов’язкові для
використання)

- непрямої капіталізації
доходу
- прямого відтворення
- інвестиційний;
- розвитку
- зіставлення цін
продажу;
- розвитку
- розвитку

- зіставлення цін
продажу;
- розвитку
зіставлення цін продажу
зіставлення цін продажу
- зіставлення цін
продажу

Джерело: таблиця сформована автором.

тосування при цьому об'єктивної справедливої
вартості майна.
По-третє, значимість оцінки галузевого
майна пов'язана з потребою у страхуванні сільгоспвиробників через високу ризикованість
аграрного виробництва. Широке використання страхування як інструменту захисту майнових інтересів аграріїв сприяє забезпеченню
стійкості сільськогосподарського виробництва.
По-четверте, недоліки оцінки майна в
сільському господарстві спричиняють проблеми обгрунтованого вибору економічних важелів, які застосовуються державними органами влади при виконанні стимулівної та розподільчої функцій. Тому необхідність об'єктивної
оцінки сільськогосподарського майна зумовлена макроекономічними потребами інформаційного забезпечення обгрунтування механізмів
державного регулювання, а саме оподаткування та державної підтримки сільськогосподарських виробників.
По-п'яте, актуалізація перспектив зняття
мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення зумовлює потребу в
науковому обгрунтуванні методичних положень з оцінки таких земель з метою уникнення

порушення економічних інтересів селян і держави в цілому.
Оцінку сільськогосподарського майна
здійснюють на основі загальноприйнятих принципів та з використанням стандартних методичних підходів, в межах яких існують загальні і
специфічні методи (рис. 1).
Разом з тим, доцільною є певна пріоритетність у застосуванні методів експертної
оцінки щодо різних видів сільськогосподарського майна, обумовлена їх особливостями та
станом розвитку їх ринку (табл. 1).
Рекомендована пріоритетність застосування в оцінці сільськогосподарського майна методів порівняльного та дохідного підходів дозволяє сприяти врегулюванню економічних
відносин між різними суб'єктами — фактичними чи потенційними учасниками можливих
транзакцій з об'єктами майна в сільському господарстві.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Невід'ємною складовою ефективного механізму урегулювання економічних відносин щодо
сільськогосподарського майна з приводу його
використання, розпорядження, володіння і,
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відповідно отримання доходу від нього, є наявність і функціонування розвинутого інституту оцінки майна. Особливості еволюції економіки України, зокрема трансформаційні етапи в
її розвитку, зумовили розширення сфери застосування експертної оцінки у вітчизняній практиці порівняно з іншими розвинутими країнами
з ринковою економікою. Крім того, особливості
національної економіки, специфіка аграрного
сектору, характерні ознаки окремих видів
сільськогосподарського майна та їх ринків, різні
цілі оцінки вимагають розробки методичних
підходів до оцінювання вартості майна та бізнесу в сільському господарстві, які б враховували
всі вищеперелічені аспекти. Тому подальші дослідження мають бути спрямовані на удосконалення і поглиблення методичних рекомендацій
з оцінки галузевого нерухомого майна, сільськогосподарської техніки, біологічних активів рослинництва і тваринництва (плодово-ягідних насаджень, виноградників, худоби, птиці тощо),
цілісних майнових комплексів (агробізнесу).
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FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT OF SMALL AGRICULTURAL
ENTREPRENEURSHIP AND ITS APPLICABILITY IN UKRAINE
Досліджено основні умови розвитку малого аграрного підприємництва в Україні. Виокремлено методи та інструменти державної підтримки малого підприємництва, що використовуються у практиці зарубіжних країн. Узагальнено передумови ефективності державної підтримки малого аграрного підприємництва. Показано, що в зарубіжній
практиці переважає програмно-цільовий підхід у розвитку АПК. Доведено, що активізація агробізнесу, в тому числі
і у малих формах господарювання, залежить не лише від прямої підтримки, але і від створення умов для кооперації,
розвитку агроконсалтингу, страхової підтримки. Узагальнено основні інструменти державної підтримки суб'єктів
малого аграрного підприємництва в Україні та визначено основні причини їх недостатньої результативності. Рекомендовано напрями вдосконалення державної підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва на основі зарубіжного досвіду.
The main conditions of small agrarian entrepreneurship development in Ukraine are investigated. The methods and
tools of state support of small business, used in the practice of foreign countries are singled out. The preconditions of
state support' efficiency of small agrarian business are generalized. It is shown that in foreign practice the programoriented and goal-oriented approach in the development of agro-industrial complex dominates. It is proved that
activization of agribusiness, including in small forms of economic activity, based not only on direct support, but also on
creation of conditions for cooperation, development of agro-consulting, and insurance support. The main tools of state
support of small agricultural entrepreneurship in Ukraine are generalized and the main reasons for their lack of
effectiveness are determined. Directions of improvement of state support of subjects of small agricultural entrepreneurship
on the basis of foreign experience are recommended.

Ключові слова: аграрне підприємництво, державна підтримка, сільське господарство, субсидії, агроконсалтинг, страхування, фермерство, особисте селянське господарство.
Key words: agrarian entrepreneurship, state support, agriculture, subsidies, agroconsulting,
insurance, farming, personal farm.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливе значення для розвитку вітчизняного
АПК мають малі форми господарювання, до яких
належать, в першу чергу, фермерські господарства
та особисті селянські господарства підприємниць-

кого спрямування. Особлива їх роль зумовлена
соціально-економічною ефективністю, що досягається за сприятливих умов функціонування,
формування яких повинно стати важливою складовою державної аграрної політики. У світовій
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практиці використовуються диверсифікована система інструментів державної підтримки аграрного підприємництва, тому вивчення умов їх ефективного використання є актуальним.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження різноманітності підходів до
формування системи державної підтримки малого аграрного підприємництва, що використовуються у міжнародній практиці здійснено у працях Марти-Кости А. та Сільви Е., Моріссона
Дж.Р., Назаркевича О.Б., Собкевича О.В., Русана
В.М., Юрченка А.Д., Ковальова О.В., Жураковської Л.А. та інших.
Неоднозначність результатів досліджень вчених щодо дієвості інструментів підтримки діяльності малих агарних підприємств визначають об'єктивну потребу подальших досліджень.
ВИЗНАЧЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Система державної підтримки аграрного
підприємництва в Україні знаходиться у фазі виявлення та систематизації факторів розвитку, пошуку невикористаних резервів підвищення його
ефективності у різних господарських формуваннях, зокрема щодо малого підприємництва. Тому
використання зарубіжного досвіду з урахуванням
вітчизняної специфіки є актуальним і потребує подальшого дослідження. На нашу думку, не досить
повно розкритий потенціал кредитно-фінансового регулювання, кооперації, страхування.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей
державної підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва та визначення можливостей
його застосування в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Суб'єктами малого аграрного підприємництва є особисті сімейні господарства, фермерські
господарства та малі підприємства щодо виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Також у вітчизняній літературі окрема
вживається термін "мала форма господарювання" (МФГ). На нашу думку, це суб'єкти підприємницької діяльності, які характеризуються поєднанням в одній особі власника і управлінця,
який бере на себе всі фінансові, психологічні та
соціальні ризики з метою отримання прибутку чи
задоволення особистих потреб.
Малі форми господарювання, особливо фермерські господарства, відіграють важливу роль
у розвитку АПК розвинених країн світу. Виробляючи понад 50% валової продукції сільського

господарства, вони відзначаються високим
рівнем продуктивності праці, екологічністю продукції, підтримкою екосистем територій тощо [1,
с. 18]. Завдяки гнучкості і мобільності, вони швидко реагують на потреби ринку і шукають найоптимальніші шляхи використання власних ресурсів. Сімейні ферми у світі становлять понад
500 мільйонів, мають у розпорядженні понад 70%
сільськогосподарських угідь і виготовляють понад 80% продукції сільського господарства [2].
Малі форми господарювання потребують
специфічних інструментів підтримки з боку держави внаслідок більшої ризиковості їх діяльності
та більш складних умов доступу до додаткових
ресурсів.
Одним із основних напрямів підтримки у
міжнародній практиці є інструменти прямого
впливу. Досвід розвинених країн свідчить, що
розвиток малих і середніх аграрних підприємств
залежить від прямої державної підтримки. Зокрема, в ЄС на субсидії щорічно виділяться близько 40% всього бюджету Союзу. У структурі компенсаційних виплат 2/3 становлять виплати з розрахунку на земельну площу і поголів'я тварин.
Значне поширення також одержали виплати субсидій на підтримку якості сільськогосподарських
угідь [3, с. 38].
Важливим є також фінансова підтримка та
спрощена система доступу до фінансових ресурсів. У світовій практиці застосовують різні
інструменти фінансового стимулювання МФГ:
1. Компенсація частини витрат на сплату
відсотків за кредитами.
2. Система земельно-іпотечного кредитування.
3. Надання гарантій при кредитуванні, що зумовлює і зниження відсоткової ставки за кредитами у зв'язку зі зменшенням ризику неповернення коштів.
4. Розвиток лізингу, що сприяє активізації
інвестиційних вкладень в АПК.
5. Стимулювання інноваційної діяльності через венчурні фонди.
6. Надання інвестиційного податкового кредиту, що збільшує стимули інвестування власних
коштів у розширення бізнесу.
7. Створення регіональних фондів кредитування суб'єктів малого бізнесу.
8. Розвиток кредитної кооперації [4].
Поєднання різних інструментів стимулювання створює передумови для диверсифікації джерел фінансування та активізації підприємництва.
Однією з важливих умов розвитку агробізнесу є створення умов для інформаційного забезпечення і обміну, зокрема, шляхом створення
служб агроконсалтингу. Моделі розвитку служб
консультування у країнах світу наведено у таблиці 1.
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Таблиця 1. Моделі розвитку агроконсалтингу в країнах світу
№ п/п
1

Назва
Фермерські польові
школи

В яких країнах застосовується
Використовується в 78 країнах, що
розвиваються

2

Модель приватного
агроконсалтингу
Державна модель

Велика Британія, Франція,
Швейцарія та ін.
США, Німеччина, Канада,
Білорусь, Польща та ін.

4

Модель неурядових
організацій

Данія, Перу, Зімбабве, Кенія,
Уганда та ін.

5

Змішані моделі

Нідерланди, Росія, Україна та ін.

6

Змішані
консультативні
системи країн, що
розвиваються

Країни Африки, в яких фонди
фінансуються розвиненими
країнами

3

Механізм розвитку
Спільна форма навчання, при якій групи фермерів проходять
навчання в польових умовах. Створюються в рамках
державних програм або асоціаціями самих фермерів. Часто
програму навчань визначають самі фермери
Послуги надаються приватними компаніями, яким держава
надає ліцензії
Створюється або як університетська модель, або як служба
агроконсалтингу при державних галузевих органах
управління
Допомагають налагоджувати зв’язки між різними
учасниками ринку. Створюється за певним профілем
діяльності, може бути обмежена в інших питаннях
Функціонує на принципах ДПП. Поєднує різні джерела
фінансування
Послуги надаються значним колом суб’єктів (приватними
компаніями, асоціаціями фермерів, неурядовими
організаціями). Як правило, за рахунок державних коштів
надаються послуги щодо розвитку фермерства в країнах з
недостатнім рівнем освіти

Джерело: складено авторами на основі джерел [2; 3; 5].

Вибір моделі надання послуг агроконсалтингу залежить від багатьох факторів і особливостей ведення сільського господарства в країні. Забезпечення ефективного розвитку агроконсалтингу залежить від гнучкості та адаптованості до
місцевих потреб відповідних дорадчих структур.
У цьому процесі ключова роль належить державі:
якщо навіть вона не є прямим організатором таких послуг, то повинна створити умови для їх
розвитку, контролювати їх якість, загальнодоступність та екологічну безпечність. Важливою є і
міжнародна взаємодія щодо розвитку консультативних послуг, зокрема створення Глобального
форуму щодо сільських консультативних послуг
(GFRAS). Його основним завданням є поглиблення міжнародної співпраці та підвищення якості
агроконсалтингу.
Значну роль для розвитку аграрного підприємництва загалом, і для активізації МФГ, зокрема, має агрострахування. У світовій практиці
склалося декілька моделей агрострахування, які
спрямовані на формування ефективних механізмів управління ризиками у сільськогосподарській діяльності:
1. Пряме державне відшкодування втрат
сільськогосподарських підприємств (Білорусь,
Греція, Кіпр) — страхування сільськогосподарських ризиків є обов'язковим видом страхування
для виробників у цих країнах. Держава компенсує втрати внаслідок несприятливих погодних
умов через субсидії, спеціальні державні фонди.
Білорусь має специфічні умови страхування —
сільськогосподарські ризики страхуються у державній страховій компанії БелГосСтрах [6, с.
470].
2. Державно-приватне партнерство (США,
Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Ізраїль, Туреччина, Австрія, Китай, Росія) — держава визначає систему ризиків, які будуть компенсуватися за рахунок субсидій, визначає, яка час-

тина витрат виробників на страхування врожаю
чи тварин буде компенсована за рахунок субсидій
та здійснює організацію перестрахування, а приватні компанії здійснюють компенсацію втрат за
програмами страхування, які не відшкодовуються державою. Роль страховика полягає в адмініструванні, організації та просуванні страхових
послуг. У разі настання катастрофічних збитків,
держава пропонує страховикам програми перестрахування або застосовує механізми міжнародного перестрахування. Розвиток державноприватного партнерства можна стимулювати через дольові субсидії, податкові пільги, через платформи співпраці та національні управління по
збуту.
3. Моделі агрострахування з мінімальним
державним втручанням (Німеччина, Швеція, Австралія). В цій моделі беруть участь тільки дві сторони страхувальник і страховик. Наприклад, у
Німеччині не існує розвиненої програми субсидування страхування аграрних ризиків, але існують три інструменти управління ними: 1) ситуаційні виплати державної допомоги після значних несприятливих погодних подій (повністю
фінансуються урядом); 2) по фонду страхування
хвороб худоби, який частково фінансується державою; 3) приватне страхування від граду, яке
здійснюється на добровільній основі [7, с. 46].
Розглянуті моделі відображають значну роль
держави у формуванні і розвитку системи агрострахування. Це обумовлюється значними ризиками виробництва, внаслідок чого страхові виплати є суттєвими, що підвищує вартість страхових послуг.
Деталізація напрямів реалізації заходів підвищення ефективності державної підтримки аграрного підприємництва в малих формах господарювання в Україні відображено у таблиці 2.
Для найбільш повної реалізації інтересів малого бізнесу важливе значення має кооперація.
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Таблиця 2. Напрями активізації аграрного підприємництва в малих формах господарювання
№
1

Напрям
Вдосконалення
нормативного
забезпечення та
механізмів
регуляторної
діяльності

2

Ресурсне
забезпечення

3

Покращення
фінансування та
підвищення
фінансової стійкості
суб’єктів малого
аграрного бізнесу

4

Підвищення
товарності МФГ

Шляхи реалізації
- оприлюднювати проекти нормативних та регуляторних актів у ЗМІ та на профільних сайтах для
проведення їх відкритих обговорень за участю представників державних органів управління, місцевого
самоврядування, асоціацій агровиробників та суб’єктів аграрного підприємництва, включаючи малі форми
господарювання;
- забезпечити ефективне функціонування регіональних центрів надання адміністративних послуг зі
спрощенням реєстрації бізнесу та дозвільних процедур;
- надавати консультації з тендерних процедур;
- сприяти висвітленню в у ЗМІ та на профільних сайтах інформації про стан реалізації державної політики
щодо розвитку та підтримки малого підприємництва;
- посилити адресність державного фінансування
- створити та оновлювати базу наявних незадіяних приміщень, виробничих площ для передачі їх в оренду
суб’єктам підприємницької діяльності;
- передавати майно комунальної власності суб’єктам агропідприємництва на умовах короткострокової
оренди;
- створити центри колективного користування (ЦКП), що володіють власною сільськогосподарською
технікою та виконують механізовані роботи суб’єктам за договорами;
- підготовка і перепідготовка кадрів, зокрема, сприяння розвитку бізнес-освіти фермерів;
- забезпечувати сільськогосподарські малі підприємства та фермерські господарства земельними
ділянками із земель запасу;
- сприяти ефективному регулюванню орендних відносин, включаючи питання протидії корупції та
тіньової оренди
- залучення суб’єктів малого аграрного бізнесу до виконання державних та регіональних замовлень;
- збільшення фінансової підтримки суб’єктів підприємництва через Регіональні фонди підтримки
підприємництва та Державний фонд підтримки фермерських господарств;
- збереження спрощеної системи оподаткування та пільг по ПДВ. Також необхідно передбачити податкові
пільги для інноваційно активних аграрних підприємств;
- впровадження короткострокового кредитування фермерських господарств із засобів регіональних
бюджетів за пільговою ставкою під заставу продукції за фіксованими цінами;
- розвиток сільськогосподарської кредитної кооперації.
- передбачити кошти в державному бюджеті на здешевлення кредитів для сільгоспвиробників на
придбання вітчизняної техніки та визначити відповідний механізм кредитної підтримки
- сприяти підвищенню якості продукції і наближенню її до стандартів якості ЄС;
- ліквідація диспаритету цін, що виникає в ланцюгу «промисловість - виробник продукції АПК переробник – продавець» у такий спосіб, щоб усі учасники цього процесу мали рівновеликі прибутки на
рівновеликий авансований у виробництво капітал;
- поглиблювати інтеграційні процеси і кооперацію;
- сприяння розвитку несільськогосподарських видів підприємницької діяльності на селі («зелений
туризм», ремесла, заклади побутового обслуговування, виробництво лікарських рослин тощо);
- підтримка маркетингової діяльності МФГ за рахунок створення багатофункціональних логістичних
центрів

Джерело: складено авторами.

Важливим завданням розвитку кооперативів є
підвищення ефективності використання ними
фінансових ресурсів. Ці заходи повинні бути
спрямовані на підвищення рівня прибутковості
кооперативів за рахунок субсидування частини
витрат з коштів регіонального бюджету. Основною ідеєю є реалізація цільового субсидування
частини витрат кооперативу за принципом інвестиційного проекту.
Розвиток різних видів і форм кооперації в
сільському господарстві потребує державної
підтримки самого кооперативного руху, організації системи навчання і консультування його
ініціаторів, формування матеріально-технічної
бази споживчих кооперативів (особливо переробних), як найважливішого інституту саморегульованої підсистеми в аграрному секторі.
Поряд зі збереженням пільгового оподаткування вкрай важливим для розвитку аграрного
підприємництва МФГ є розробка альтернативних
механізмів фінансування.
Експерти ОЕСР пропонують для МФГ впровадити Схему гарантування кредиту (СГК), за

якою банки-учасники кредитування створюватимуть гарантійний фонд і у випадку невиконання
зобов'язань позичальником, банк може звернутися до СГК за частковим відшкодуванням
збитків. Такий механізм дозволить розподіляти
ризики кредиторам. Для впровадження СГК необхідно розробити критерії правомірності користування СГК, з тим щоб механізм був націлений
виключно на підприємства з обмеженим доступом до кредиту. Також необхідно вдосконалити
сам механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, який має забезпечити прийнятність рівня коефіцієнту покриття [8, с. 15].
При створенні механізму СГК його необхідно
апробувати в областях з високим рівнем сільськогосподарського виробництва.
Альтернативним джерелом фінансування також є лізинг. Нині схеми лізингу в аграрному секторі України є відносно розвиненими. Так, на
сільське господарство припадає 13% усіх операцій
лізингу, і ця частка невпинно зростає. Однак
вартість лізингу в сільському господарстві становить тільки 1% випуску сільськогосподарської
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продукції [9]. Лізинг є альтернативою банківському кредитуванню, а тому повинен розвиватися.
Державна підтримка лізингу не була успішною: Державна Програма розвитку лізингу, яку
мало реалізовувати Державне ПАТ "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг", отримала 846 млн грн за період 2010—2014 рр. на
підтримку закупівель техніки від національних
виробників. Однак перевірки засвідчили, що
більшість коштів була витрачена неефективно. До
того ж об'єктом лізингу ставала імпортна техніка, ціна якої сильно змінилася з 2014 року через
знецінення національної валюти, через що виник
ризик відмови лізингоодержувачів сплачувати
різницю в обмінних курсах. Це може спричинити системну кризу у сфері лізингу [9].
З огляду на неефективність бюджетного
фінансування набуває актуальності залучення
коштів приватних інвесторів шляхом створення
комерційних лізингових компаній. Саме вони мають бути об'єктами підтримки через механізм
компенсації вартості об'єкта лізингу.
Важливим для підвищення фінансових можливостей МФГ є розвиток агрострахування. Однак ринок агрострахування в Україні невпинно
скорочується — кількість договорів страхування
скоротилася із 2710 у 2011 році до 1060 у 2015 році;
якщо в 2008 р. сума страхових премій склала 29,8
млн дол. США, то в 2015-му — 3,4 млн дол. США.
Щорічно зменшується і площа застрахованих земель — нині вона становить лише 2% загального
обсягу сільгоспугідь [10]. У 2005—2008 роках ринок агрострахування зростав завдяки державній
субсидії на компенсацію страхових премій. З 2009 року
субсидія була скасована, що зумовило скорочення обсягу зібраних страхових премій в
шість разів. У 2012 році прийнятий спеціальний
Закон "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" в якому запроваджено ліцензування діяльності добровільного страхування ризиків, з'являлися нові страхові продукти, була запущена програма підготовки аварійних комісарів для проведення андеррайтингу та оцінки збитку в агрострахуванні. Однак на практиці страховики використовують невеликий набір страхових продуктів. Найчастіше страхують озимі від повної
загибелі на період перезимівлі (в 2015 р. — 75,3%
загальної кількості укладених страхових договорів). Практично відсутнє мультиризикове
страхування на весняно-літній період, зокрема,
не покривається такий системний ризик, як посуха [11]. Майже не використовується страхування врожаю на весь цикл вирощування. Часто використовується формальне страхування для отримання кредиту або в інших ситуаціях, коли висновок страхового договору є умовою здійснення
інших операцій.

Агрострахування, як інструмент управління
ризиками в сільському господарстві, вимагає системної і послідовної підтримки держави. Для
уникнення зловживань з боку страховиків необхідно в Закон "Про агрострахування" внести
зміни, щодо регулювання витрат на адміністрування страхування. Зокрема необхідно розробити методику формування тарифів на страхування сільськогосподарських культур залежно від
зональності їх вирощування та притаманних ризиків.
Практика розвинених країн підтверджує необхідність програмно-цільового підходу до державного регулювання аграрного підприємництва. Стимулюючі заходи мають бути чітко пов'язані зі зростанням ефективності діяльності
суб'єктів господарювання. Цільові програми
підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва повинні доповнюватися формуванням
системи інформаційно-консультаційної підтримки та розвитком кооперації на рівні регіону. Для
цього необхідно реалізувати ряд заходів:
— сформувати систему цільових підпрограм
розвитку малих форм господарювання в аграрному секторі як на загальнодержавному, так і на
регіональному рівнях відповідно до зональних
особливостей та поточної спеціалізації;
— система фінансової допомоги має бути адресною і не обмежуватися одним джерелом
підтримки;
— підвищити якість діяльності установ, що
здійснюють агроконсалтинг, що має бути направлена на реалізацію конкретних проектів від ідеї
до результату;
— підвищити відповідальність не тільки одержувачів матеріальної підтримки, але і фондів, що
відповідають за реалізацію цієї підтримки;
— полегшити доступ суб'єктам малого аграрного підприємництва до кредитних ресурсів банківської системи;
— знизити процентну ставку банків, за рахунок зниження ризиків кредитування малого
бізнесу;
— розширити систему заготівельних пунктів,
зерносховищ, фермерських ринків, маркетингових служб та інших об'єктів інфраструктури аграрного сектору економіки.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Система державної підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва має бути спрямована на формування умов для їх інтеграції в
систему суспільних аграрних відносин, оскільки
через обмеженість ресурсного потенціалу їх позиції на ринку є нестійкими. Успішність малого
аграрного підприємництва в розвинених країнах
світу зумовлена комплексним підходом до його
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розвитку, що відображено у державних стратегіях і програмах. До основних форм державної
підтримки малого аграрного підприємництва
віднесено: цінове регулювання, пряме субсидування, фінансово-кредитне забезпечення та податкове регулювання, підтримка кооперації та агроконсалтинг. Загалом кожна країна обирає оптимальне співвідношення між різноманітними
інструментами підтримки малого підприємництва залежно від національних особливостей розвитку аграрного сектора та пріоритетних цілей
агропродовольчої політики. Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою диверсифікованих джерел фінансової підтримки
суб'єктів малого аграрного підприємництва.
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THEORETICAL BASICS OF THE RISK MANAGEMENT FRAMEWORK AT AGRARIAN
COMPANIES
Встановлено, що невизначеність зовнішнього середовища господарюючих суб'єктів аграрного сектору та особливості їх внутрішнього функціонування вимагають забезпечення конкурентоспроможного виробництва, на рівень
якого впливають існуючі ризики. Зазначимо, що питання, пов'язані з ризиком, мають відображатися при виконанні
усіх управлінських функцій (планування, організація, регулювання, контроль і т.д.), у вирішенні різних завдань.
Для підвищення ефективності управління ризиками ми вважаємо за необхідне уточнення етапів процесу управління ризиками у діяльності сільськогосподарських підприємств. Зокрема визначення органу управління ризиками
та розробка програми управління ризиками має передувати оцінка цілей, які повинні бути досягнуті в остаточному
підсумку.
Обгрунтовані пропозиції щодо формування мотивації різних категорій персоналу до мінімізації ризиків. Ця думка
грунтується на встановленні пропорційної залежності між зміною рівня виробничого ризику і коректуванням доходу співробітника, відповідального за ризик.
It is known that environmental uncertainty of economic units in agricultural sector and peculiarities of their internal
functioning demand competitive production guarantee, at level of which substantial risks influence. All questions that
are connected with risks should be depicted while accomplishing all managing functions (planning, arrangement,
regulation, control etc.) in solving different tasks.
For raising the risk management efficiency it is needed to specify stages of risk management process in agricultural
companies activity. In particular, before specifying the risk governing board and developing the risk management
program, evaluation of objectives that are to be reached in final is to be set in the beginning.
Here are also proved the suggestions on forming the motivation of various staff ranks for risks minimizing. This
thesis is based on establishing of proportional dependence between level change of production risk and income adjustment
of the worker who is responsible for risking.

Ключові слова: ризик, сільськогосподарське підприємство, мотивація, управління, функції.
Key words: risk, agricultural company, motivation, management, functions.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах нестійкості зовнішнього середовища, обумовленої триваючої трансформацією
економічних відносин, постійними змінами
нормативно-правової бази, прискореними темпами науково-технічного прогресу, посиленням конкурентної боротьби і динамічним розвитком споживчих переваг, будь-яке підприємство у своїй діяльності стикається з величезним числом ризиків. У зв'язку з цим для забезпечення сталого позитивного розвитку підприємства необхідно грамотно і системно підходити до питань управління ризиками. Підвищення ефективності функціонування аграрного
сектора економіки для нашої країни є на сьогоднішній день однією з першочергових стратегічних завдань. Швидкі зміни ділового середовища, обумовлені інтенсивним розвитком
конкуренції, інформаційних технологій, глоба-

лізацією бізнесу і багатьма іншими факторами,
зумовлюють необхідність постійного вдосконалення механізмів управління на вітчизняних
підприємствах АПК, а також застосування методів державної підтримки. Одним з таких напрямів є використання інструментів управління ризиками.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Значний внесок у розвиток теоретичних і
практичних аспектів управління ризиками на
сільськогосподарських підприємствах зробили
такі українські вчені: В.Г. Андрійчук, Н.О. Бірченко, В.В. Вітлінській, О.В. Вороновська,
О.Д. Гудзинський, Б.М. Данилишин, Л.І. Донець, В.Ю. Ільїн, К.А. Кондратьєва, А.М. Ліщук,
Л.О. Мармуль, А.В. Матвійчук, Г.Д. Матусевич,
В.В. Медведєв, Л.І. Моклячук, О.В. Оліфіров,
Р.М. Панас, Ю.В. Тюленєва, О.О. Ящук.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень функціонування ефективного механізму ризик-менеджменту сільськогосподарських підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Останнім часом при виборі того чи іншого
методу управління ризиками менеджери керуються концепцією прийнятного ризику, відповідно до якої ризик, неприйнятний для підприємства, як правило, прийнятним стати не може.
Однак, якщо ризик не катастрофічний, тобто в
загальному прийнятний, при виборі конкретного методу управління ним підприємство повинно керуватися принципом економічної доцільності — вибір того чи іншого методу управління ризиком виправданий лише в тому випадку,
якщо витрати на нього менше, ніж ефект від використання цього методу. Основними для
сільськогосподарських підприємств є ризики,
пов'язані з функціональними областями (виробництво, реалізація, управління і фінансування підприємства) — це виробничий, ринковий, фінансовий і ризик управління підприємством. Виробничий ризик обумовлений мінливістю самого процесу виробництва, особливо
в сільському господарстві, непередбачуваністю
природно-кліматичних умов господарювання,
непередбачуваністю поведінки постачальників,
замовників і партнерів з різних видів кооперації, неможливістю виконання договірних зобов'язань та іншими факторами.
Сформована стратегія протидії ризикам
також має бути задокументованою і доведеною
до відома усіх відповідальних осіб. Однак процес управління ризиками не повинен обмежуватися розглянутими процедурами, оскільки на
практиці можуть змінюватися імовірність, наслідки та оцінка пріоритетності раніше виявлених ризиків, а також з'являтися нові загрози
та небезпеки. Отже, процес управління ризиками має включати ще один етап, який об'єднує
процедури контролю і моніторингу ризиків [1].
При цьому у ході контролю ризиків необхідними є проведення аналізу ефективності прийнятих рішень та розробка рекомендацій щодо перегляду та оптимізації управління ризиками на
наступних етапах. Моніторинг ризиків має передбачати періодичне проведення плану протидії ризикам відповідно до поточного стану
справ підприємства [2]. І оскільки це може потребувати оновлення інформації про ризики,
які реалізуються у певний момент, про проведення їх повторного якісного та кількісного
аналізу, а також за необхідності — прийняття

нових рішень по управлінню ризиками, то процес моніторингу, за сутністю, є систематичним
повторенням уже проведених етапів виявлення, оцінки і нейтралізації ризиків.
На основі ідентифікації та оцінки ризиків
розробляються конкретні методи їх нейтралізації. Так, уникнення ризику передбачає розробку таких заходів внутрішнього характеру,
які повністю виключать конкретний вид ризику. До таких заходів можна віднести відмову від
здійснення окремих операцій та угод, припинення реалізації високоризикових проектів, а
також ліквідацію певних активів, структур і
бізнесу.
Зниження ризику передбачає зменшення
його очікуваної величини за рахунок мінімізації імовірності використання або рівня впливу ризику і може здійснюватися за допомогою
методів лімітування, диверсифікації, самострахування і локалізації. Зокрема лімітування реалізується шляхом встановлення на підприємстві різних нормативів і лімітів, які обмежують зміни певних показників і сприяють зниженню рівня ризику.
Утримання ризику спрямоване на активне
прийняття наслідків ризиків, які не піддаються
нейтралізації. Для цього здійснюється планування по запобіганню ризикових або непередбачуваних ситуацій та планування по відновленню діяльності із мінімальними втратами на
випадок їх настання [3].
Передача ризиків базується на поділі підприємством ризику можливих втрат із іншими
учасниками підприємницької діяльності. Якщо
такими учасниками виступають господарські
партнери, то практикується розподіл ризиків,
який передбачає передачу їх частини іншим
учасникам інвестиційних проектів, постачальникам сировини і матеріалів. Якщо певні ризики передаються страховим компаніям, то використовується страхування ризику, яке здійснюється з метою захисту майнових та інших
інтересів підприємства. Окрім цього, до механізмів передачі ризиків можна віднести процедуру хеджування, яка являє собою форму
страхування від можливих втрат (цінового ризику за угодами на біржі) шляхом укладання
рівноважної угоди (проведення зворотних операцій із ф'ючерсними контрактами) і, як наслідок, перенесення ризику зміни ціни із однієї
особи на іншу [4].
Використання кожного із розглянутих методів здійснюється на певному етапі управлінського циклу, а результати кожного із етапів
є основою для використання певних методів на
наступних етапах управління. Тому процес ви-
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користання прийомів ризик-менеджменту має
безперервний характер, формуючи комплексну систему прийняття рішень із зворотнім
зв'язком. Така система забезпечує максимально ефективне досягнення цілей підприємства,
оскільки знання, одержані на кожному із
етапів, дозволяють коректувати не лише методи впливу на ризик, але й безпосередньо цілі
управління ризиками. При цьому комплексний
характер цієї системи передбачає необхідність
більш глибокого вивчення основного методичного інструментарію управління ризиками господарюючих суб'єктів.
Відповідно до цього, процес управління ризиками на підприємстві повинен мати безперервну циклічну структуру і складатися із процедур, які можуть повторюватися, частково збігатися і взаємодіяти між собою. Лише за такої
побудови на підприємстві може бути сформована єдина система управління ризиками, яку
нині прийнято називати інтегрованою системою ризик-менеджменту [5].
У ході використання розглянутої інформації якісна система ризик-менеджменту також має виконувати ряд специфічних дій, що
повторюються, які називаються її функціями.
На нашу думку, до таких функцій слід віднести
планування, організацію, мотивацію та контроль, а також регулювання і координацію.
Під плануванням у ризик-менеджменті доцільно розуміти процес розробки планів, процедур і програм зміни стану підприємства у
ризиковій ситуації. Зокрема планування може
включати розробку політики в області управління ризиком, розробку альтернативних варіантів протидії небезпекам і загрозам, визначення доступних шляхів і коштів мінімізації ризику, а також підготовку заходів щодо нейтралізації його очікуваних негативних наслідків.
Реалізація розроблених процедур буде залежати від низки факторів, які визначають ту чи іншу
ризикову ситуацію. Тому особливістю функції
планування у ризик-менеджменті є альтернативність у побудові показників і параметрів, які
дозволяють змоделювати декілька варіантів
розвитку подій, і наступного вибору оптимального із них.
До організації у ризик-менеджменті необхідно віднести процес об'єднання людей, які
спільно реалізують програму ризикового вкладення капіталу за певними правилами і процедурами. До таких правил і процедур належать:
створення органів управління, побудова структури апарату управління, встановлення взаємозв'язку між управлінськими підрозділами,
розробка норм, нормативів, методик тощо.

Регулювання у ризик-менеджменті необхідно розглядати як процес впливу на об'єкт управління, спрямований на підтримку його стійкого стану у випадку виникнення відхилень від
заданих параметрів. Регулювання охоплює, в
основному, поточні заходи з ліквідації відхилень, які виникли.
Під координацією у ризик-менеджменті необхідно розуміти процес забезпечення узгодженої роботи усіх ланок системи ризик-менеджменту, а також усього апарату управління і
спеціалістів у цій галузі. Координація забезпечує єдність відносин об'єкта управління, суб'єкта управління, апарату управління та окремих
працівників. При цьому за спонукання останніх
до ефективної діяльності в галузі управління
ризиками та забезпеченні їх заінтересованості
у результатах своєї праці має відповідати функція — мотивація.
Під контролем у ризик-менеджменті необхідно розуміти процес аналізу результатів заходів щодо зниження рівня ризику і перевірки
ефективності функціонуючої системи ризикменеджменту. Через контроль збирається інформація про рівень виконання програми дій,
доходності ризикових вкладень капіталу, співвідношення прибутку та ризику, організацію
фінансової роботи, а також організація ризикменеджменту [6].
Розглянуті функції є основою для реалізації
послідовного процесу управління ризиками,
який з метою підвищення ефективності має бути реалізованим на усіх стадіях та рівнях управління підприємством. Відповідно до цього, сучасна система ризик-менеджменту має включати не лише тактику, але й стратегію управління.
Відповідно до розглянутого узагальнення,
під стратегією ризик-менеджменту необхідно
розуміти загальну концепцію функціонування
підприємства в умовах ризику, сформовану із
певного набору правил та обмежень. Ці правила є основою для формування загальної політики прийняття ризикових рішень, і тому формуються залежно від специфіки підприємства
та стану середовища його функціонування.
Розглянуті правила характеризують загальні напрями прийняття рішень, поточна реалізація яких має бути здійснена у рамках тактичного ризик-менеджменту. Ця тактика об'єднує
конкретні прийоми ідентифікації, якісного та
кількісного аналізу і маніпулювання ризиками,
які реалізуються у ході управлінського циклу,
та передбачає вибір оптимальних із них. Тому
на подальшому етапі дослідження необхідно
узагальнити методичні підходи до виявлення,
оцінювання і впливу на ризик.
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Очевидно, що ризик пов'язаний із менеджментом у виробничій діяльності молокопереробного підприємства із усіма його функціями
(плануванням, організацією, оперативним управлінням, використанням персоналу, економічним контролем). Кожна із них пов'язана з
тим чи іншим рівнем ризику, що потребує створення адаптивної до нього системи господарювання.
Система управління аграрним сектором має
відповідати наступним вимогам: у тих випадках,
коли сільськогосподарські підприємства мають
реальні можливості знизити ризик, мінімізувати його наслідки, їм необхідно надати можливість самостійно вибирати відповідні рішення. На них необхідно покласти повну відповідальність за одержані результати [7].
У ситуації, коли у господарства корпоративного сектору аграрної економіки відсутні
реальні можливості регулювати ризик, і вони
змушені займати пасивно-очікувальну позицію,
відповідальність за ризик має бути поділена
між усіма суб'єктами господарювання, включаючи державу.
Із позиції стратегічних задач управління,
виробничий процес сільськогосподарського
підприємства необхідно охарактеризувати за
допомогою вихідних виробничих параметрів
(виручка, прибуток тощо). Лише у цьому випадку можна правильно вибрати ті способи зниження ризику, які доцільно використовувати у
конкретній ситуації.
Управлінська діяльність на підприємствах
аграрного сектору на сучасному етапі охоплює
вирішення складних проблем: вивчення ринку,
своєчасне реагування на зміни попиту, підвищення конкурентоспроможності підприємства,
забезпечення ритмічності виробництва і збуту
молочної продукції у короткі терміни, створення власної збутової мережі.
У зв'язку із цим, для підвищення ефективності управління ризиками ми вважаємо за необхідне уточнення етапів процесу управління
ризиками у діяльності господарств корпоративного сектору аграрної економіки. Традиційна схема етапів управління ризиками на досліджуваних підприємствах має бути доповнена двома важливими моментами.
1. Визначення органу управління ризиками.
Цей етап не виділяється у сучасній теорії, що
значно ускладнює проблеми управління ризиками в умовах виробництва і збуту молочної
продукції. Він передбачає здійснення пошуку і
відбір осіб, відповідальних за управління ризиками. На сільськогосподарських підприємствах
це може бути представник планово-економіч-

ного відділу, завідувач виробництва або головний технолог, начальник фінансового відділу.
Вважаємо, що найбільший ефект може бути
одержаний за використання комбінованого
підходу до затвердження фахівців з управління ризиком.
2. Розробці програми управління ризиками
має передувати оцінка цілей, які повинні бути
досягнуті в остаточному підсумку. Загальні цілі
управління ризиками можуть бути сформульовані так: зменшення негативних наслідків від
ризиків, які проявилися; використання потенціалу молокопереробного підприємства для
усунення основної причини появи ризику; запобігання втратам на кожному технологічному етапі переробки молока.
Нами обгрунтовані пропозиції щодо формування мотивації різних категорій персоналу
до мінімізації ризиків. Ця думка грунтується на
встановленні пропорційної залежності між
зміною рівня виробничого ризику і коректуванням доходу співробітника, відповідального за
ризик. Серед персоналу, на нашу думку, можуть бути призначені відповідальними за ризик: головний технолог, головний економіст,
начальник виробництва або спеціально створена для цих цілей група управлінців ризиковими
операціями. Запропоновані рекомендації
містять методичні підходи до управління ризиками, які формують чітку систему мотивів і стимулів центрів відповідальності. Для цього господарства корпоративного сектору аграрної
економіки мають розробити дієву стратегію
контролю за виробничо-фінансовими потоками. Нами пропонується використовувати опитувальні листи, інспектування, карти потоків і
дерева рішень для виявлення вузьких місць в
управлінні ризиком і залучення до відповідальності персоналу на випадок їх виявлення. При
цьому налагоджена система інформації про
ризики та негативний результат, одержаний
персоналом у процесі управління, є основою
для зниження доходів персоналу.
Отже, сільськогосподарські підприємства у
розділі "оперативне ризикопланування, стимулювання персоналу підприємства" мають відображати інформацію про можливі ризики, характерні для тієї чи іншої короткострокової
ситуації, і передбачати конкретні варіанти їх
подолання. Це важливо, оскільки недосягнення короткочасного результату негативно впливає на поточну фінансово-господарську
діяльність підприємства і планові результати на
перспективу.
"Стратегічне планування ризиків" як розділ
політики стимулювання персоналу відіграє ви-
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няткову роль у системі управління. Від рівня
складності та можливостей реалізації цього
процесу залежить величина більшості показників діяльності молокопереробного підприємства. Стратегічне планування ризиків передбачає комплексне прогнозування усіх ризиків і
оцінку сукупного ризику, розробку імітаційних
моделей діяльності сільськогосподарського
підприємства в умовах ризику та невизначеності.
При цьому використовуються гнучкі методи
дослідження масштабів ризикових наслідків на
перспективу, аналізуються можливості запобігання негативним ризиковим явищам, формуються резервні фонди для покриття збитків [8].
Ризиковий портфель господарств корпоративного сектору аграрної економіки може
включати: цінові ризики, кредитні ризики, технологічні ризики, ризики втрат від продажу
продукції та ін.
Провідна роль у системі управлінської інформації відводиться кількісній оцінці рівня
ризику.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, управління виробничими ризиками
на сільськогосподарських підприємствах передбачає вплив суб'єкта управління на об'єкт з
метою знаходження адекватного співвідношення між загрозами і дохідністю і в цілому стійкого функціонування суб'єкта господарювання.
При цьому управління ризиками на підприємстві має здійснюватися на загальних принципах управління, а також ураховувати специфіку ризик-менеджменту: відповідність стратегії
та тактиці управління ризиками місії, цілям та
стратегії розвитку підприємства; урахування
зовнішніх і внутрішніх обмежень, які передбачають узгодження прийняття ризикових рішень
із можливостями та умовами функціонування
підприємства; диференційований підхід, що
передбачає вибір адекватних процедур і методів управління ризиками для конкретної
ситуації; обгрунтованість методів оцінки ризику. Реалізація зазначених принципів дозволяє
чітко визначати основні етапи управління ризиками: визначення органу управління ризиками,
оцінка цілей управління ризиками, моніторинг
ринку молока і молочної продукції, ідентифікація ризиків, кількісний аналіз, вибір прийомів і
способів мінімізації ризиків, контроль.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF LAND MANAGEMENT PLANNING
IN AGRICULTURE
У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку землевпорядного проектування у сільському господарстві,
зокрема на землях, які використовуються для виробництва товарної сільськогосподарської продукції. Проаналізовано роботу існуючої землевпорядної системи у сільському господарстві. Значну увагу приділено оцінці існуючих
проблем землеустрою. Встановлено, що головною причиною незадовільного стану організації території сільськогосподарських землекористувань є науково необгрунтоване проведення земельної реформи. Доведено необхідність
тимчасового припинення запровадження проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Визначено перелік та зміст складових, для розвитку землевпорядного проектування на сільськогосподарських землекористуваннях, які містять у собі з організаційно-технологічні, нормативноправові, економічні та інституціональні групи. Землевпорядне проектування у сільському господарстві в першу чергу повинно забезпечити процес консолідації земель, успішне завершення якої свідчитиме про можливість запровадження повноцінного внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських землекористувань.
The article deals with the actual issues of the land management planning development in agriculture, in particular on
land used for the production of commodity agricultural products. The work of the existing land management system in
agriculture is analyzed. Considerable attention is paid to the evaluation of existing land management issues. It was found
that the main reason for the unsatisfactory state of organization of the territory of agricultural land uses is the scientifically
groundless holding of land reform. The necessity of the temporary cessation of the implementation of land management
projects, which provide the ecological and economic substantiation of crop rotation and the regulation of the land, is
proved. The list and content of components for the development of land-use planning for agricultural land use, which
includes organizational, technological, regulatory, economic and institutional groups, are determined. Land-use planning
in agriculture must first of all ensure the process of consolidation of land, the successful completion of which will indicate
the possibility of introducing a full-fledged land management system for agricultural land use.

Ключові слова: землекористування, землевпорядне проектування, землеустрій, сільське господарство, внутрігосподарський землеустрій.
Key words: land-use, land-use planning, land management, agriculture, inland farming.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Об'єктивний аналіз стану землевпорядного
проектування у сільському господарстві
свідчить про відсутність науково-обгрунтованого планування території сільськогосподарських землекористувань. Через низький рівень
землевпорядної організації території сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань втрачається основна функція земельних
ресурсів — головного засобу виробництва у
сільському господарстві, збільшуються випадки наукового необгрунтованих змін цільового
призначення або категорії земель сільськогосподарського призначення, тіньового обігу земель, а також нехтування головних правил збалансованого землекористування. Недоцільні

тенденції сучасного землеустрою несуть загрозу продовольчій безпеці регіонів і країни в цілому.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Використання землі як природного об'єкта
та головного засобу виробництва вже довгий
час вивчалось в землевпорядній науці, в тому
числі у працях В.М. Будзяка, О.С. Будзяк,
Д.С. Добряка, А.Г.Мартина, А.Я. Сохнича,
М.Г. Ступеня, А.М. Третяка, В.М. Третяка та
інших. Неодноразово вченими було доведено,
що збалансоване використання, організація та
охорона земель сільськогосподарського призначення не можливо забезпечити без повноцін-

20
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2017
ного землевпорядного процесу. Питання розвитку землевпорядного пректування сільськогосподарських землекористувань були присвячені
праці Д.С. Добряка, Т.О. Євсюкова, А.Г. Мартина, М.П. Стецюка, Н.Є. Стойко, А.М.Третяка, Р.В. Тихенка, А.М. Швораката ін. Однак
донині відкритим залишається питання, як у
сучасних економіко-правових, соціальних умовах забезпечити процес землевпорядного проектування на територіях аграрних формувань.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті полягає в проведенні аналізу і
виявлення сучасних проблем землевпорядного проектування у сільському господарстві та
виявлення складових, які зможуть забезпечити дію землевпорядного процесу у повній мірі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

З початком земельної реформи використання земельних ресурсів у сільськогосподарському виробництві відбувалось без врахування та
розробки документації із землеустрою. За роки
розвитку приватної власності на землю сільськогосподарські землеволодіння та землекористування піддались масштабній парцеляції то
того ж методи збалансованого використання
земель переважно нехтуються суб'єктами прав
власності та користування. Землевпорядне
проектування, яке дало б змогу забезпечити раціональний просторовий розподіл продуктивних сил у сільському господарстві не є популярним серед землевласників та землекористувачів. Ринкові відносини та реалії сьогодення
свідчать про незворотній процес зміни земельних відносин. Відповідно змін зазнає і процес
землевпорядного проектування, а сьогодні він
повинен виступати інструментом формування
земельного капіталу й механізмом підвищення
ефективності економіки землекористування
[1]. Це зумовлює необхідність розроблення
нових методів та способів проектування.
Науковці та фахівці в сфері земельних відносин у своїх роботах постійно наголошують на
заниженій увазі до землевпорядної організації
сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань [5; 9]. Аналіз нинішньої ситуації в
землевпорядному процесі на землях сільськогосподарського призначення та врахування думок науковців і фахівців у цьому напрямі, дав
змогу виділити такі проблеми сучасного землеустрою у сільському господарстві:
1. Земельні частки (паї), на теперішній час
залишаються без ефективного власника і користувача, в переважній більшості їх власники
здають в оренду свою власність через фінансо-

ву та фізичну неспроможність використовувати її самостійно. Цією ситуацією користуються юридичні особи, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, беручи
земельні частки (паї) в оренду за заниженими
цінами (середній розмір орендної плати на рік
становить 1093 гривні за 1 гектар) [2]. Найбільше занепокоєння викликає те, що сформована
ситуація забезпечує усі умови для відсутності
ефективного землевпорядного процесу на землекористуваннях для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
2. Постійна заміна векторів державного управління земельними ресурсами вносила невизначеність та уповільнення у процеси погодження та експертиз результатів землевпорядних документацій.
3. Система обліку кількісних і якісних показників земельних ресурсів надто довгий час
відбувалась без застосування інформаційних
технологій. Це стало однією з причин не тільки
значної кількості помилкових даних в сучасній
системі Державного земельного кадастру, але
й надто дорогих і довгих термінів розробки
документації із землеустрою.
4. За час проведення земельної реформи
розробка схем землеустрою проводилась на
критично низькому рівні, не зважаючи на те, що
вони містять в собі інформацію, щодо раціонального використання земель адміністративно-територіальної одиниці і повинні бути в
пріоритеті над документацією нижчого рівня.
Але станом на сьогодні ми спостерігаємо "обернену" систему землевпорядкування.
5. Однією з головних причин землевпорядного забезпечення на землях сільськогосподарського призначення є відсутність ефективного контролю органами державної влади за дотриманням
оптимальних організаційно-економічних і територіальних умов землеволодіння і землекористування. Територіальна організація сільськогосподарського виробництва здійснюється, без врахування потенціалу грунтів, місця розташування земель, обгрунтування спеціалізації господарств.
6. Парцеляція сільськогосподарських землекористувань робить неможливим землевпорядну організацію території. Об'єднання та оптимізація земельних ділянок є необхідною умовою
для повноцінного ринку земель та землевпорядного планування і проектування території
сільськогосподарських землекористувань.
Землевпорядне проектування у сільському
господарстві є невід'ємним процесом, який забезпечує ефективне використання земельних
ресурсів. Враховуючи існуючі перешкоди на
шляху до розвитку землевпорядного проекту-
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Що стосується внутрішньої організації території землекористування
сучасних аграрних формувань, вона як
правило, потребує внутрішнього впоЗемлевпорядна організація
рядкування, в частині організації
сівозмін, польових доріг, захисних
проекти землеустрою, що забезпечують
лісових насаджень тощо. У більшості
еколого-економічне
обґрунтування
випадків внутрішньогосподарський
сівозміни та впорядкування угідь
землеустрій, є обов'язковим заходом
організації території земельних часток
[4]. На рисунку 1 зображено сучасну
(паїв)
систему землевпорядного проектуробочі пректи землеустрою
вання у сільському господарстві. Слід
додати, що вона описує існуючий земвиробничих підрозділів і господарських центрів
левпорядний процес саме на сільськоугідь і сівозмін
господарських землекористуваннях,
які займаються виробництвом товарзаходи меліоративних, водогосподарських, протиерозійних
та інші щодо поліпшення земель
ної сільськогосподарської продукції.
Землевпорядне проектування теоретично забезпечує регулювання віднообґрунтовує
син між землевласником та юридичною особою, яка використовує земельну ділянку, а також органами упСільськогосподарське
Власники
земельних
Регулює
землекористування
часток (паїв)
равління та контролю за використанвідносини
ням земельними ресурсами. Варто додати, що внутрішньогосподарський
Державне регулювання
Державні органи, які
землеустрій досить уніфікований за
контролюють
земельних відносин
складом та змістом не дивлячись на те,
використання та охорону
що кожне землекористування містить
земель
у собі індивідуальні умови виробництРис. 1. Система землевпорядного проектування
ва, територіального розміщення, а тау сільському господарстві
кож можуть залежати від господарсьвання сучасні основи землеустрою повинні на- кого устрою і форм власності на землю.
бути оновлених принципів, які враховуватиЗаконодавчі акти, які регулюють землевпомуть ситуацію у земельних та економічних рядне проектування у сільському господарстві
відносинах країни. Через те, що процес земель- вимагають удосконалення. Оскільки досі не має
ної реформи в Україні розпочався без по- належного правового врегулювання проблем
трібного землевпорядного забезпечення, не- земель колективної власності, оскільки під час
обхідність якого не вимагалась законодавчими приватизації земель колективних сільськогосактами, було допущено ряд технічних, органі- подарських підприємств паюванню підлягали
заційних, економічних та екологічних помилок. лише сільськогосподарські угіддя — рілля, баРозподіл земельних часток (паїв) проводився гаторічні насадження, сіножаті та пасовища, а
землевпорядниками за відсутності необхідної несільськогосподарські угіддя, що раніше були
нормативно-правової бази, адже лише у 2003 ро- передані у колективну власність, до процесу
ці були прийняті такі основоположні для зе- розподілу залучені не були на цих угіддях розмельних відносин закони України, як: "Про міщена інфраструктура, необхідна для веденземлеустрій", "Про особисте селянське госпо- ня сільськогосподарського виробництва господарство", "Про фермерське господарство", дарські двори, механізовані токи, тракторні
"Про охорону земель", "Про державний конт- бригади, гаражі, полезахисні лісосмуги, король за використанням та охороною земель", лишні колгоспні ліси тощо [5]. Зокрема існують
"Про оренду землі" та "Про оцінку земель" [3]. суттєві проблеми і з використанням земельних
Ці закони та нормативно-правові акти, прий- ділянок під запроектованими при проведенні
няті у їх розвиток, спрямовані на поглиблення паювання польовими дорогами. Переважна
та завершення земельної реформи. Але їх прий- більшість таких доріг до цього часу є колективняття не вирішило проблему ефективного роз- ною власністю колишніх членів колективних
витку землевпорядного процесу у сільському сільськогосподарських підприємств, у зв'язку
господарстві.
з чим законним чином оформити право корисвиди
внутрігосподарського
землеустрою

раціональне
розміщення

вирішує питання
розташування

Землевпорядний процес
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тування ними неможливо. Як було зазначено
вище, в переважній більшості вони не сформовані в окремі земельні ділянки, і фактично використовуються не як дороги, а як рілля. З урахуванням того, що загальна площа таких доріг
складає біля 2 % площі кожного масиву, загальна їх кількість в Україні складає біля 500 тис.
га. Значною проблемою є також і стан польових лісосмуг та інших захисних насаджень, що
обмежують масиви земель сільськогосподарського призначення і створені для їх обслуговування. Земельні ділянки під такими насадженнями продовжують перебувати у колективній
власності колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств. Завдяки багаторічній законодавчій невизначеності механізму управління землями колективної власності,
такі землі фактично не мають реального власника (землекористувача), внаслідок чого лісосмуги масово вирубуються, що вже в даний час
сприяє ерозії грунтів та несприятливо впливає
на стан довкілля [6]. Відповідно, такі умови унеможливлюють забезпечення раціонального
землевпорядкування території новостворених
аграрних формувань.
Якщо говорити про сучасну організацію території сільськогосподарських землекористувань, то потрібно відмітити, що законодавством
не виділено виду документації із землеустрою,
який був традиційним у часи Радянського Союзу, але передбачено інші види документації,
яка може бути розробленою для території
аграрного підприємства, а саме:
— проекти землеустрою щодо приватизації
земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
— проекти землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обгрунтування сівозміни
та впорядкування угідь;
— проекти землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв);
— технічна документація із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
— робочі проекти землеустрою;
— технічна документація із землеустрою
щодо встановлення меж частини земельної
ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
— технічна документація із землеустрою
щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;
— технічна документація із землеустрою
щодо інвентаризації земель [7].
Донедавна особливої уваги заслуговували
проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впо-

рядкування угідь. До цих робіт була прикута
увага державних органів влади, органів місцевого самоврядування, працівників у сфері землевпорядкування зокрема, аграрних підприємств.
Це було спричинено прийняттям в 2009 році Верховною Радою України Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо збереження родючості грунтів",
який набрав чинності 9 серпня 2010 року. Згідно
з цим законом, земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються узгоджено з розробленими та
затвердженими в установленому порядку проектами землеустрою, що забезпечують ефективну з еколого-економічних позицій структуру сівозмін та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель. Використання
цих земельних ділянок без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обгрунтування сівозміни та впорядкування
угідь — тягнули за собою накладення штрафу
на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [8].
З 5 квітня 2015 року набрав чинності Закон
України № 191-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)",
який передбачає скасування обов'язку землевласників та землекористувачів земельних
ділянок сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовувати і розробляти
проекти землеустрою щодо еколого-економічного обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь (далі проекти сівозмін) [8]. Та варто зазначити, що за період дії Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості грунтів" розробка та впровадження цього виду документації із землеустрою спричинила значну кількість дискусійних питань.
Проекти сівозмін є єдиним видом землевпорядної документації передбаченої законодавством, яка забезпечує повну внутрігосподарську організацію землекористування. Та варто
зазначити, що зняття норми про обов'язкове їх
запровадження в сучасних умовах є доволі обгрунтованим. Цьому сприяють і зазначені вище
неврегульовані питання колективної власності,
недостатнє інформаційне забезпечення, а також інші проблеми сучасного землеустрою, що
були перелічені вище.
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Таблиця 1. Організаційно-економічні складові розвитку землевпорядного забезпечення
сільськогосподарських землекористувань
№
з/п
1

2

3
4
5
6

7

8
9

Складові

Результат дії

Організаційно-технологічні
оновлення планово-картографічних матеріалів
наповнення системи державного земельного кадастру
єдине інформаційне середовище управління земельними
Оновлення ГІС технологій
ресурсами
зниження вартості проектно-кошторисних робіт за рахунок їх
автоматизації
відносне скорочення термінів виконання проектних робіт
Завершення реєстраційних робіт з отримання
виявлення не витребуваних земельних часток на місцевості
права власності на земельну ділянку
Нормативно-правові
Початок та регулювання ринку земель
формування сприятливих умов для планування та
Забезпечення консолідації земель
землевпорядного проектування сільськогосподарських
Врегулювання проблем земель колективної
землекористувань
власності
Удосконалення та розробка нормативнонаявність затверджених методичних рекомендацій, щодо
правової бази
консолідації земель, внутрігосподарського землеустрою, а також
законодавчо невизначених територій
Економічні
Державна фінансова підтримка
розробка державних програм з фінансування землевпорядного
землевпорядного забезпечення
проектування на землях сільськогосподарського призначення
Інституціональні
Збільшення кількості науково-дослідних та
збільшення кількості науково-дослідних установ
проектно-вишукувальних установ у сфері
покращення рівня кадрового забезпечення
землеустрою
Удосконалення державного регулювання
забезпечення контролю за своєчасним та якісним
земельних відносин
землевпорядним проектуванням
забезпечення прозорості та якості землевпорядних експертиз

Сучасні недосконалі економіко-правові
умови у земельних відносинах диктують необхідність пошуку нових і спрощених поглядів
на землевпорядне проектування у сільському
господарстві. Усі роботи з землевпорядкування тимчасово необхідно обмежити встановленням і відновленням меж, робочими проектами
землеустрою для забезпечення відновлення і
підвищення якісних показників грунтового покриву, без вирішення питань розташування і
розвитку виробництва та інфраструктури.
З метою диференціації дій щодо забезпечення землевпорядного проектування сільськогосподарських землекористувань у таблиці 1 акумульовано організаційно-економічні
складові, які зможуть забезпечити дію землевпорядного процесу у повній мірі. Відповідно
до таблиці 1, нинішні економічні умови вимагають завершити процедури з законного набуття прав на землю юридичних і фізичних осіб,
зупинити процедури тіньового ринку земель.
Особливо важливим аспектом є удосконалення механізмів державного управління земельними ресурсами, сучасний землеустрій потребує технічного і технологічного оновлення, яке
сприятиме застосуванню ресурсозберігаючих
технологій сільському господарстві.
Першочергового вирішення потребує проблема парцеляції земель сільськогосподарського
призначення. Земельні частки (паї), які відіграють головну роль в системі агропромислового

комплексу країни, були наділені громадянам з метою підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва, ведення садівництва та
городництва, вирішення житлових питань. Незворотній початок ринку земель вимагає запуску землевпорядного механізму, який забезпечить
консолідацію земель. Дія такого механізму може
бути забезпечена при активній роботі уповноважених органів місцевої влади та повноцінним
інформаційним забезпеченням.
Власники земельних ділянок повинні знати
і володіти повною та достовірною інформацією
про потенційних користувачів їх земельних
ділянок, що своєю чергою забезпечить стабільні та ефективні ділові відносини, покращить
соціальні умови сільських територій, а також
сприятиме оптимізації сільськогосподарського землекористування.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективний землевпорядний процес земель
сільськогосподарського призначення повинен
враховувати нинішні суспільні умови та економічні відносини та забезпечити початок цивілізованого ринку земель, стабільність прав на
земельні ділянки, повне і доступне інформаційне забезпечення для планування розвитку
регіонів. Це дасть змогу знизити розвиток монополії та латифундій у сільському господарстві, які перешкоджають забезпеченню ста-
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лого землекористування. Перед землевпорядною наукою першочерговим завданням стоїть
зміна напрямів розвитку землевпорядного проектування саме територій аграрних формувань.
Тому складові розвитку землевпорядного забезпечення сільськогосподарських землекористувань вимагають невідкладних наукових досліджень і рекомендацій.
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FORMATION OF NORMATIVE DIFFERENTIAL LAND RENTAL RATES AND RENT INCOME
IN THE CULTIVATION OF CEREALS

Проаналізовано сутність диференціальної земельної ренти та диференціального рентного доходу, а також сучасні аспекти їх визначення на окремих грунтах за економічними показниками вирощування зернових і зернобобових культур. Прослідковано можливість визначення диференціального рентного доходу по Україні за результатами
господарської діяльності аграрних підприємств у сучасних економічних умовах та проблеми його фіксації на окремих грунтах. Встановлено параметри і закономірності формування диференціальної земельної ренти І та диференціального рентного доходу на грунтах різної генетичної природи та гранулометричного складу з використанням нормативів урожайності та виробничих витрат на вирощування зернових і зернобобових культур за природної та потенційної родючості грунтів.
The essence of differential land rent and differential income, as well as modern aspects of their determination on
certain soils based on economic indicators of growing of cereals and leguminous cultures have been analyzed. The
possibility of determining the differential rental income in Ukraine on the results of economic activity of agricultural
enterprises in the current economic conditions and the problems of its fixation on certain soils has been considered. The
parameters and regularities of formation of differential land rent and differentiated income on the soils of different
genetic nature and granulometric composition with the use of crop yield norms and production costs for growing of
grain and leguminous crops in the conditions of natural and potential fertility of soils have been established.

Ключові слова: диференціальний рентний дохід, диференціальна земельна рента, природна
родючість грунту, потенційна родючість грунту, нормативний урожай, нормативні витрати, зернові культури, грунт.
Key words: differential rental income, differential land rent, natural fertility of soils, potential
fertility of soils, normative crop yield, normative costs, cereals, soil.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Формування земельних відносин, фіскальної та бюджетної політики в аграрній сфері,

визначення обсягів виробництва рослинницької продукції, рівня ефективності використання орних земель, удосконалення методології
земельно-оціночних робіт і встановлення рин-

26
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2017
кової вартості земель сільськогосподарських
угідь в значній мірі пов'язані з розумінням природи диференціальної земельної ренти. Вона
виступає регулюючим фактором земельних
відносин та економічною формою реалізації
прав власності на землю через орендну плату,
здійснює вагомий вплив на величину кадастрової і ринкової вартості земель сільськогосподарського призначення, а в умовах регульованої з боку держави економіки — й на розмір
земельного податку та плати за оренду землі.
Глибокий аналіз дії закону земельної ренти в
сучасних умовах дозволить запропонувати заходи щодо покращення еколого-економічної
ефективності аграрного сектору економіки та
доступні методи визначення диференціального рентного доходу на орних землях.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Численними дослідженнями встановлено,
що земля у випадку використання її для здійснення підприємницької діяльності в сільському господарстві продукує диференціальну ренту, яка чітко відображає рівень її природної родючості. Тому в основі методології оцінювання земель сільськогосподарського призначення лежить теорія земельної ренти.
За уявленнями У. Петті [10], рента (наддохід) у грошовому обчисленні — це різниця
між вартістю продукції та загальними витратами, включаючи відшкодування капіталу, віддачу на капітал та прибуток товаровиробника.
О.І. Гуторов розглядає диференціальну ренту
(рентний дохід) як додатковий чистий дохід
власників землі і землекористувачів, що пов'язаний з використанням середніх і кращих за
умовами місцерозташування та якісними (з точки зору родючості грунтів) характеристиками
земельних ділянок. Вважається, що будучи похідною як від природних, так і антропогенних
факторів, земельна рента має лише загальноекономічне трактування та не має чіткого алгоритму обчислення [3].
Під час останнього туру робіт з економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення та з їх нормативної грошової оцінки
(1995 рік) інформаційною базою для визначення диференціального рентного доходу виступали результати господарської діяльності сільськогосподарських підприємств з вирощування зернових та зернобобових культур. У сучасних умовах пропонується скористатися реальною урожайністю сільськогосподарських культур за останні 5-7 років та виробничими витратами на їх вирощування, які враховували б за-

стосування сучасної техніки, рівень оплати
праці, вартість матеріально-технічних ресурсів
[16]. Зважаючи на спрощення, а нерідко й
відсутність обліку нині в аграрних підприємствах, реалізація такого підходу видається досить проблематичною. Більш реальними є пропозиції використовувати дані щодо нормативної урожайності культур і технологічних витрат на їх вирощування [8; 17], або величини природного урожаю і середньої його собівартості
на конкретній земельній ділянці [18].
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — встановити закономірності
виникнення диференціального рентного доходу та диференціальної ренти І на грунтах з
різним рівнем природної родючості на основі
нормативних показників урожайності та виробничих витрат на вирощування зернових культур.
Предмет досліджень — процеси виникнення диференціальної земельної ренти та диференціального рентного доходу при вирощуванні зернових культур.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

В умовах ліквідації державної монополії на
землю та розвитку приватного землекористування одними з найбільш дискусійних виявилися проблеми визначення диференціального
рентного доходу, земельної ренти. Питання
щодо сутності даних економічних категорій залишається дискусійним. В законодавстві України "диференціальний рентний дохід" і "диференціальна рента" вживаються як синоніми.
Зокрема в Законі України "Про оцінку земель"
під земельною рентою (рентним доходом) розуміється дохід який можна отримати із землі
як фактора виробництва залежно від якості та
місця розташування земельної ділянки, а в національному стандарті №2 "Оцінка нерухомого майна" рентний дохід (земельна рента) —
розглядається як дохід, що може бути отриманий із землі як засобу виробництва залежно від
якості та місця розташування земельної ділянки [6; 11]. Згідно з іншими точками зору, диференціальний рентний дохід розглядається як
матеріальна основа диференціальної земельної
ренти [19], або навпаки — диференціальний
рентний дохід включає диференціальну земельну ренту І та ІІ [4; 14].
В економічній теорії диференціальна земельна рента та диференціальний рентний
дохід розглядаються як дві різні економічні
категорії, незважаючи на їх однакову природу. Диференціальна рента утворюється на кра-
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щих і середніх за якістю землях, а на гірших
вона практично відсутня (так звані безрентні
землі). Диференціальний рентний дохід — це
всякий надлишок над нижчим рівнем диференціальної ренти [9], наприклад, рівня мінімальної прибутковості, за якого стає можливим
розширене відтворення. Вважається, що на землях гіршої якості він не створюється.
Диференціальний рентний дохід відображає
загальну дохідність використання земель з одночасним урахуванням їх якості та рівня інтенсивності землеробства. Його матеріальною основою
на землях сільськогосподарського призначення
є різниця між вартістю валової продукції та сукупними витратами на її виробництво з урахуванням нормативного прибутку. Він виникає в результаті вищої продуктивності землеробської
праці на кращих та середніх за якістю землях за
внаслідок створення додаткового продукту, виступає узагальнюючим показником економічної
оцінки та найбільш інтегрованим кількісним
відображенням різниці в економічному ефекті від
використання різних за якістю земель для вирощування сільськогосподарських культур.
Показники продуктивності земель, ефективності їх використання та дохідності (диференціальний рентний дохід) в абсолютних та
відносних одиницях, які були отримані за результатами останнього туру робіт з економічної оцінки земель (1988 рік) в умовах стабільності цін на сільськогосподарську та промислову продукцію для потреб сільського господарства були достатньо об'єктивними для того
часового періоду і враховували індивідуальні
умови виробництва. Вони відображені в шкалах часткової економічної оцінки агровиробничих груп грунтів за ефективністю вирощування зернових культур (без кукурудзи) та
інших культур, складених в розрізі земельнооціночних районів. На орних землях по Україні
за показниками господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових і зернобобових культур (без
кукурудзи) у 1988—90 рр. диференціальний
рентний дохід формувався на рівні 7,4 ц/га зерна. З врахуванням абсолютного рентного доходу (1,6 ц/га) величина загального диференціального рентного доходу складала 9,0 ц/га [9].
За нових економічних умов господарювання показники диференціального рентного доходу по Україні при вирощуванні зернових і
зернобобових культур були досить динамічними — від від'ємних значень в 1998—99 рр. до
3,0—7,6 ц/га в 2001—2007 рр. Саме чітка тенденція до зростання його величини стала підставою для висновку щодо необхідності онов-

лення показників нормативної грошової оцінки орних земель на сучасній інформаційній основі й приведення їх до реального стану економіки [17]. Однак у послідуючі роки він не отримувався, головно через високі темпи зростання виробничих витрат [5]. Варто зазначити,
що на дохідність аграрного виробництва в сучасних умовах істотний вплив здійснюють ринкові фактори. Отже, значення диференціального рентного доходу, визначені за результатами господарської діяльності аграрних підприємств в 1988—90 рр. не можна вважати об'єктивними для сучасних економічних умов.
Визначення диференціального рентного
доходу на рівні аграрних підприємств (загальна економічна оцінка землі) чи окремих агровиробничих груп грунтів (часткова економічна
оцінка землі) за використаною під час останнього туру робіт з економічної оцінки землі
методикою в сучасних умовах стає неможливим через спрощення, а нерідко й відсутність в
аграрних підприємствах відповідного обліку та
звітності. Тому один з реальних шляхів визначення диференціального рентного доходу на
орних землях в розрізі агровиробничих груп
грунтів полягає у використанні нормативної
(еталонної) величини урожаю зернових культур та врахуванні рівня пов'язаних з нею нормативних технологічних (виробничих) витрат
для конкретних агровиробничих груп грунтів.
Величини нормативного урожаю зернових
культур були отримані за результатами польових дослідів, проведених науково-дослідними
установами на найпоширеніших агровиробничих групах грунтів [15; 17]. Нормативною може
бути природна урожайність, що відповідає природним властивостям грунту і потенційна, що
відповідає продуктивності, якої можливо досягти за умови оптимізації поживного режиму
грунту. Встановлено, що продуктивність грунтів України диференціюється за окремими їх
типами і зростає від дерново-підзолистих
грунтів Полісся до чорноземів типових Лісостепу і знову знижується до чорноземів південних і темно-каштанових грунтів [7].
Нормативний диференціальний рентний
дохід отримується як різниця між вартістю
нормативного урожаю на конкретній агровиробничій групі грунту і витратами на його вирощування та мінімальним рівнем рентабельності виробництва, що забезпечує розширене
його відтворення (35% від виробничих витрат).
Використання нормативних показників дає
змогу оцінити дохідність земель за природної
та ефективної родючості грунту в тому випадку, якщо вони не зазнали впливу деградаційних
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процесів. Величину нормативної урожайності
в такому випадку необхідно коригувати відповідно до реальних показників агрохімічних властивостей грунту [13]. Диференціальний рентний
дохід, визначений за показниками фактичної
урожайності відображає господарську діяльність
аграрного підприємства з вирощування зернових
і зернобобових культур, а нормативної урожайності — природний потенціал землі без урахування здібностей землекористувача.
На момент розрахунку диференціального
рентного доходу грунти сільськогосподарських угідь володіють вже штучною родючістю,
набутою в процесі господарського використання. Це ускладнює завдання виокремлення І-ї та
ІІ-ї його форм, оскільки залежно від характеру антропогенного впливу можливе погіршення чи поліпшення властивостей грунту, а отже,
й буде отримуватися нижча, або вища величина зазначеного показника.
Нами розраховано диференціальний рентний дохід за нормативними даними урожайності
та виробничих витрат при вирощуванні зернових і зернобобових культур (станом на 2014 рік)
у розрізі деяких агровиробничих груп грунтів з
використанням даних, наведених у статті Н. Соловяненко [15]. Розрахунки здійснено окремо
для нормативної урожайності зернових і зернобобових культур за природної та потенційної
родючості грунтів та відповідними їй нормативами затрат на їх вирощування на окремих агровиробничих групах грунтів. При розрахунках
було прийнято, що середня ціна реалізації зерна в 2014 році становила 185,9 грн/ц.
Закономірне зростання урожайності цих
культур як за природної, так і потенційної родючості з поважчанням гранулометричного
складу грунту видається цілком закономірним.
Збільшення виробничих витрат на вирощування в цьому ж напрямі зумовлене підвищенням
питомого опору грунтів. При інтенсифікації
землеробства (потенційна родючість) різниця
в нормативах витрат на вирощування зернових
культур складає 187,2 грн/га, а різниця в урожайності — 8,5 ц/га (табл. 1).
Диференціальний рентний дохід за природної родючості закономірно підвищується з поважчанням гранулометричного складу в межах
кожної агровиробничої групи грунту. Зокрема
на дерново-підзолистих грунтах — від піщаних
до легкосуглинкових різновидів його величина зростає на 1,7 ц/га, на темно-сірих опідзолених грунтах — від супіщаних до важкосуглинкових і легкоглинистих різновидів на 1,6 ц/га,
на чорноземах типових середньо гумусних —
від легкосуглинкових до важкосуглинкових і

легкоглинистих різновидів на 3,2 ц/га. Це свідчить про підвищення природного потенціалу
грунту завдяки вищій гумусованості та ліпшій
забезпеченості елементами мінерального живлення рослин. Найвищого значення нормативний диференціальний рентний дохід набуває на
чорноземах типових середньогумусних важкосуглинкових та легкоглинистих — 7,97 ц/га. З
підвищенням рівня природної родючості грунту частка диференціального рентного доходу
в урожаї зростає до 23—27%.
За чинних нормативів при потенційній родючості диференціальний рентний дохід формується тільки на темно-сірих опідзолених
важкосуглинкових та легкоглинистих грунтах
(0,9), чорноземах типових середньогумусних
середньосуглинкових та важкосуглинкових і
легкоглинистих (1,3 і 3,9 ц/га відповідно). Це в
кілька разів менше, ніж за природної родючості. Отже, при внесенні мінеральних добрив
різко зростають виробничі витрати, а пропорційного зростання урожайності не відбувається. Така закономірність може бути зумовлена
завищеними значеннями нормативів витрат,
заниженими — нормативів потенційної урожайності зернових культур. Коефіцієнт норми
рентабельності, як вважають дослідники, доцільно прийняти на рівні ставки НБУ [12], а не
використовувати його завищені значення (0,35).
Зазначимо, що за даних нормативів урожайності
та виробничих витрат вирощування зернових і
зернобобових культур на всіх агровиробничих
групах грунтів виявилося прибутковим.
Погодно-кліматичні чинники, коливання
рівня виробничих затрат, цін на продукцію та
засоби для її виробництва можуть призвести до
того, що фактичні результати господарювання будуть відрізнятися від нормативних показників. Це зумовить зміну індивідуальної вартості та відобразиться на фактичній величині
диференціальної земельної ренти [3]. Тому доцільно розробити нормативи для конкретних
природно-економічних умов, наприклад, для
окремих земельно-оціночних районів.
Обмеженість землі та неможливість її
відтворення зумовлюють виникнення монополії власності на землю, яка породжує абсолютну ренту, розмір якої (1,6 ц/га) встановлено державою на однаковому рівні для всіх земель сільськогосподарського призначення, незалежно від їх якості та місця розташування.
При монополії господарювання на землі виникає особливий вид доходу, який отримує землекористувач — диференціальна земельна рента. Вона розглядається як особлива частина
доходу постійного характеру, що формується
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Таблиця 1. Нормативний урожай та диференціальний рентний дохід за природної
та потенційної родючості грунту (станом на 2014 рік)
№
п/п

Гранулометричний
склад грунту

1
2
3
4

піщані
глинисто-піщані
супіщані
легкосуглинкові

5
6
7
8

супіщані
легкосуглинкові
середньосуглинкові
важкосуглинкові та
легкоглинисті

9
10
11

легкосуглинкові
середньосуглинкові
важкосуглинкові та
легкоглинисті

Урожай, ц/га
Диференціальний рентний дохід, ц/га
природна
потенційна
природна
потенційна
родючість
родючість
родючість
родючість
Дерново-підзолисті грунти на піщаних відкладах
16,6
33,1
1,35
-2,94
18,7
33,5
1,97
-2,62
20,8
34,0
2,56
-2,19
22,9
34,9
3,13
-1,39
Темно-сірі опідзолені та слабо реградовані грунти
22,3
31,4
3,30
-3,60
25,1
33,2
3,79
-2,94
27,3
35,2
4,46
-1,09
30,8
37,3
4,87
0,93

28,4
31,5
34,7

Чорноземи типові середньогумусні
35,2
37,7
40,3

на землях з середньою та вищою родючістю
грунту та в умовах кращого місце розташування земельних ділянок. Систематичне окультурювання та підвищення родючості грунту створює передумови для отримання вищої земельної ренти. При визначенні її величини слід враховувати основні рентоутворюючі фактори, за
критерії оцінки яких пропонується взяти
дохідність та продуктивність земель сільськогосподарського призначення [1].
Природа ренти як різниці в доходах зумовлює існування її І та ІІ форм. За рівновеликих
виробничих затрат на кращих і середніх щодо
природної родючості земельних ділянках створюється надлишковий продукт, який у випадку його реалізації набуває форми диференціальної земельної ренти І. В процесі інтенсифікації землеробства при зростанні додаткових
вкладень у земельну ділянку виникає диференціальна рента ІІ, в основі якої лежить диференціальна рента І.

4,79
5,58
7,97

-1,09
1,33
3,93

Залежність між зазначеними видами рент
полягає у використанні природної та штучної
родючості. Диференціальна рента ІІ відрізняється від диференціальної ренти І тим, що
виникає не через відмінності в рівні природної
родючості грунтів земельних ділянок, а внаслідок штучно досягнутої різниці в родючості
між грунтами окремих земельних ділянок за рахунок здійснення послідовних капіталовкладень.
Ефективність витрат на вирощування
сільськогосподарських культур визначається
якістю грунтів та знаходить свій прояв у різних
рівнях їх урожайності та диференціальної ренти. В економічній теорії прийнято розрізняти
нормативну, яка характеризує відносний рівень
потенційної родючості грунту та фактичну диференціальну ренту, тобто за результатами
землеробського використання землі. Зазвичай,
під впливом природних, організаційно-господарських та інших чинників фактичні показни-

Таблиця 2. Прибутковість вирощування зернових культур на грунтах різного генезису
за нормативами урожайності та виробничих витрат (станом на 2014 рік)
Гранулометричний
склад грунту
піщані
глинисто-піщані
супіщані
легкосуглинкові
супіщані
легкосуглинкові
середньосуглинкові
важкосуглинкові та
легкоглинисті
легкосуглинкові
середньосуглинкові
важкосуглинкові та
легкоглинисті

Прибуток, грн/га
Диференціальна рента І
умовний
нормативний
грн/га
ц/га
Дерново-підзолисті грунти на піщаних відкладах
986,1
734,9
1172,6
806,3
186,5
1,00
1355,3
879,0
369,2
1,99
1534,5
952,9
548,4
2,95
Темно-сірі опідзолені та слабореградовані грунти
1528,8
915,9
542,7
2,92
1732,3
1026,8
746,2
4,01
1929,4
1101,0
943,3
5,07
2155,9
1249,4
1169,8
6,29

2028,3
2286,1
2781,2

Чорноземи типові середньогумусні
1138,0
1249,4
1300,1

1042,2
1300,0
1795,1

5,61
6,99
8,04
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ки результативності господарювання будуть
відрізнятися від нормативних значень.
Розрахунок диференціальної ренти І за родючістю на грунтах різного генезису теж проведено за даними, наведеними в статті Н. Солов'яненко [15] за методом споживчої вартості. Суть
його в тому, що виявляється гірший за якістю
грунт та величина урожаю, що отримується на
ньому при суспільно-необхідному рівні витрат,
яка приймається за нормальну. В нашому випадку — це дерново-підзолисті піщані грунти на
піщаних відкладах з рівнем природної урожайності зернових культур 16,6 ц/га. Потім розраховується диференціальна рента І на інших грунтах як різниця між нормативною урожайністю на
кожному грунті та нормальною урожайністю.
Розрахунки свідчать, що величина її в межах кожного виду грунту закономірно зростає з поважчанням гранулометричного складу, а отже й
підвищенням рівня природної родючості грунту.
На чорноземі типовому середньогумусному важкосуглинковому та легкоглинистому з рівнем
природної урожайності 34,7 ц/га диференціальна рента І складає 8,04 ц/га. Таким чином, її величини перевищують значення диференціального рентного доходу на більш родючих грунтах і
навпаки. Така ж закономірність характерна для
умовного (розрахункового) та нормативного (понад мінімальний рівень, необхідний для розширеного відтворення) прибутку.
Якщо розглядати диференціальний рентний
дохід як матеріальну основу диференціальних
рент І і ІІ [19], то таке перевищення є цілком
логічним. Однак у літературі зустрічаються
твердження, що диференціальний рентний
дохід включає диференціальну ренту І та ІІ [4;
15], а отже, його значення мали б перевищувати суму цих рент. Як зазначалося вище, за потенційної родючості грунту, тобто при використанні добрив, нормативний диференціальний
рентний дохід при вирощуванні зернових культур створюється тільки на найбільш родючих
грунтах. Отже, зростання урожайності на
більшості грунтів у цьому випадку не є адекватним зростанню виробничих витрат на вирощування. Тому на таких грунтах буде відсутня й
диференціальна рента ІІ. Отже, за прийнятими нормативами витрат на вирощування і урожайності зернових культур на більшості
грунтів не формується диференціальний рентний дохід та диференціальна рента ІІ, хоча в
умовах інтенсифікації виробництва на землях
нижчої якості єдиним джерелом диференціальної ренти стає диференціальна рента ІІ [2].
Отже, постає проблема уточнення в конкретних природно-економічних умовах величи-

ни нормативного урожаю та нормативної (технологічної) собівартості продукції в розрізі
найпоширеніших агровиробничих груп грунтів
та встановлення на цій основі нормативних показників дохідності та ефективності використання орних земель.
ВИСНОВКИ

В основі всієї системи земельних відносин
та методології оцінювання земель сільськогосподарського призначення лежить рентна концепція, а проблема фіксації земельної ренти —
одне з найбільш дискусійних питань в умовах
розвитку ринкових відносин та приватного
землекористування. За сучасних умов ведення аграрного виробництва визначення диференціального рентного доходу та диференціальної ренти можливе на основі нормативних
показників урожайності та виробничих витрат
на вирощування зернових культур на окремих
агровиробничих групах грунтів. Погляди дослідників на природу диференціального рентного доходу та диференціальної земельної ренти різняться: диференціальний рентний дохід
розглядається або як матеріальна основа диференціальної ренти І та ІІ, або навпаки — включає дані види рент.
Величини диференціального рентного доходу з орних земель по Україні, розраховані
за економічними показниками вирощування
зернових і зернобобових культур виявилися
досить динамічними за період 2000—2007 рр.,
а перед та після цього періоду він не формувався.
Реальним методом визначення диференціального рентного доходу та диференціальної
земельної ренти на окремих грунтах за сучасних умов ведення аграрного виробництва є використання нормативів урожайності та виробничих витрат на вирощування зернових і зернобобових культур в конкретних природноекономічних умовах та біржової ціни реалізації
зерна. Згідно з чинними нормативними показниками, нормативний диференціальний рентний дохід формується на всіх досліджуваних
грунтах, а величина його зростає з поважчанням гранулометричного складу грунту, а отже,
й підвищенням рівня його природної родючості. Нормативний диференціальний рентний
дохід за потенційної родючості грунту формується лише на грунтах з вищою природною
родючістю, однак величини його в кілька разів
нижчі, ніж у випадку природної родючості
грунту.
Величини диференціальної земельної ренти І, розраховані за нормативними показника-
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ми урожайності та виробничих витрат за природної родючості за методом споживчої вартості є близькими до величин диференціального рентного доходу за величиною та тенденцією
зростання у випадку поважчання гранулометричного складу грунту.
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The article analyzes the current state and pollution of the environment. The features of ecological-economic policy
are determined. There are defined the mechanism of state regulation in the conditions of nature use is considered and
criteria.
У статті проаналізовано сучасний стан та забруднення навколишнього природного середовища. Визначено особливості еколого-економічної політики. Розглянуто механізм державного регулювання в умовах природокористування та визначено критерії.
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ACTUALITY

The beginning of radical economic reform has
exacerbated the question of changing the role of
the ecological factor in the development of society.
On the principles of balanced development the
environmental management department becomes
especially acute because, with the general orientation of the state strategy of transition to the
rational use of natural resources and the safety of
human life.
The problem of pollution of natural resources
and inappropriate use of nature is one of the most
pressing problems of the present and requires the
participation of all states, both nationally and
transnationally. Scientists rightly argue that
environmental problems are not limited to
national boundaries, they are of a planetary nature
[1].

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

The analysis of international environmental
policy was investigated in the national scientific
works of A.P. Getman [2], V.V. Kostitsky [3],
N.R. Malysheva [4], S.M. Kravchenko [5], P.D. Pylypenko [6], Yu.S. Shemshuchenko [7] and other
well-known Ukrainian scientists. Relations
between Ukraine and the European Union were
also analyzed by N.M. Andrusevich, N.A. Vinnikova, Yu.V. Popovich, N.A. Gromadskaya, V.V. Drugs
and other scientists. Such publications as G. Biliavsky, O. Lazor, Y. Satalkin, V. Shevchuk and
others have been devoted to the analysis of the
current state and problematic aspects of environmental protection in Ukraine and to determine the
peculiarities of the formation and implementation
of state ecological policy [8; 9]. Many issues
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Fig. 1. Emissions of harmful substances into the atmospheric air of Ukraine
Source: [10].

concerning the directions of increasing the
effectiveness of state environmental policy in
Ukraine remain inadequately investigated, in
particular, such as an effective mechanism of state
regulation in the conditions of nature use.
The aim of the study is to analyze the current
state of the environment and to develop directions
for improving the state ecological policy on equal
hierarchical levels.
THE MAIN MATERIAL RESEARCH

Environmental problems are becoming the
factor that under the influence of which more and
more countries of the world are accumulating their
efforts in ensuring the environmental policy of
nature use, form and implement the appropriate

state environmental policy, the main purpose of
which is the system of so-called "collective responsibility" for the state of the environment, the solution of existing environmental problems and
prevention of their occurrence.
The peculiarity of environmental policy is the
use of the most effective methods of implementation and practical measures in various fields of
activity in order to achieve the goals set in international environmental standards.
An integral part of the balanced economic and
social development of Ukraine is the protection of
the natural environment, rational use of natural
resources and ensuring the ecological safety of
human life. Analysis of the dynamics of absolute
and integrated indicators of man-caused loading

Table 1. Economic Indicators nature management: capital investments and current expenses
on the protection of the environment of Ukraine
Indicators
Expenditures on the
environment
UAH mln.
incl.
major repairs
UAH mln.
capital investments
mln.UAH
current expenses
The share of
environmental
expenditures at the
expense of the State
Budget in
investments
The share of
environmental
expenditures at the
expense of the State
Budget in current
expenses

1996
3921,3

2000
4887,7

2005
7089,2

2010
13128,0

2012
17490,7

2013
18324,4

2014
19769,3

Deviation +/15848

232,0

233,3

312,3

498,0

635,0

662,1

640,8

408,8

520,6

605,9

1775,6

2761,5

6589,3

6038,8

7959,9

7439,9

2177,9
7,5

2618,4
7,9

5313,6
8,5

10366,6
8,7

13924,7
1,4

14339,0
1,3

13965,7
0,5

11787,8
7

1,3

1,3

2,1

2,7

2,5

2,6

2,0

0,7

Source: [10].
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Fig. 2. Emissions of pollutants (by types of economic activity) 2013 year
Source: [10].

on the environment indicates that the ecological
situation in the natural environment as a vital
environment for human existence remains rather
complicated.
The study of the situation at the environmental (general practical) level proceeds from
the fact that the characterization of the state
of the environment (as the main characteristic
of the effectiveness of environmental policy)
can not be based solely on statistical indicators
of the sta te of t he e nvir onm ent, whi ch
improved over the period 2000—2014, but
requires a deeply systemic analysis of the
processes taking place in society.
An analysis of the state of the environment
showed that from 2011 to early 2014, according
to formal indicators, there was a decrease in
emissions of harmful substances into the
environment. In particular, emissions of pollutants
into the air dropped from 4.8 to 4.5 million tons in
the past year.
As we see from (tab.1), capital investments
predominate among economic indicators, which
make 7439.9 mln. UAH in comparison with 1996,
and the environmental costs make up UAH 15848
mln. The category of investments in economic
activity is extremely powerful, which is confirmed
by a wide field of its use.
As can be seen from (Fig. 2), the pollutant
emissions (by types of economic activity) are
dominated by the processing industry, which
makes 1230.9 thousand tons, and the metallurgical
industry is 1004.6 thousand tons.
The restructuring of the industry with the
introduction of low-waste technologies will
increase the completeness of the use of natural
resources. Protection of nature from the factor of

increasing production costs will be a condition for
ensuring its effectiveness.
Analysis of the dynamics of the main indicators
of the quality of components of the environment
testifies to problems that have not been resolved:
— constant increase of air pollution caused by
emissions of mobile sources (vehicles);
— reduction of drinking water supplies;
— an extremely high level of cultivation of the
country and a significant spread of erosion
phenomena;
— pollution of agricultural soils with pesticides.
Therefore, based on the analysis of the above
information regarding the current state of
environmental protection in Ukraine, it should be
noted that the effectiveness of the state environmental policy of Ukraine in the current conditions
is low.
The improvement of the environmental safety
system existing in Ukraine should become one of
the priority directions of the state ecological
policy on the basis of system analysis, taking into
account the existing processes of transformation
in the economy and public administration [8; 9].
For different directions of ecological research
is characterized by an attempt to develop such
means of ecopolitics that would take into account
the need to continue the actual growth of the
economy with the possibility of preventing the
negative (human) consequences of such growth on
the human habitat [12].
If we consider the mechanism of state
regulation of nature use by two criteria: the
criterion of environmental efficiency and the
criterion of filling the revenue part of the state
budget with the funds necessary for the imple-
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mentation of environmental functions assigned to
public authorities. With regard to environmental
efficiency it should be noted that the mechanism
of state regulation of nature use is not able to
ensure the preservation of the natural environment
to date. The ecological situation is deteriorating
every year. The EU strategy for Ukraine for the
period 2007—2013. the situation in the field of
environmental protection is analyzed as follows:
"Air pollution is becoming a social problem and a
health problem. The water quality is affected by
pollution and the existing sewage system, which,
together with the system of care for its infrastructure,
needs to be refined and constructed with new
capacities. Waste management is an important issue
that includes prevention, collection, care, recycling
and final disposal. With regard to the protection of
nature, important issues are the legal and illegal deforestation. Ukraine is also affected by transboundary
and global environmental problems, such as the use
and protection of shared waters and climate change
"[11, p. 10].
Legislative regulation of environmental
protection in Ukraine is still not sufficiently active,
but if we take the example or use of the legislation
of the European Union in Ukraine. Then a
significant effect can give the formation of rational
state regulation capable of contributing to such a
reform, in which the growth of the economy is
possible without violating the environment.
Consequently, Ukraine's environmental policy
must be shaped and implemented through the
strengthening of bilateral and multilateral ties with
the EU member states through the improvement
of the existing legislative framework. It is necessary
to more actively initiate new forms of cooperation
with the EU countries at the national level, which
will allow mobilizing both external and internal
reserves of Ukraine for preservation, reproduction, balanced management of the environment
and solving environmental problems, which will be
the subject of further scientific research.
CONCLUSION

Summarizing the above, you should pay
attention to the following points. It is determined
that the basis of the state ecological policy of Ukraine in the context of global challenges should be
the promotion of environmental activities. Thus,
an effective environmental policy is possible only
where the state may in some way regulate
economic and environmental processes, that is,
while maintaining the mechanism of state
regulation. Only the best combination of state
regulation and the use of economic management
methods can produce the best results.
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ORGANIZATIONAL AND METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVE
ADVANTAGES OF DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES
Посилення конкуренції на вітчизняному ринку молочної продукції відбувається в умовах агресивного і нестабільного зовнішнього середовища. Трансформація конкурентних відносин, зумовлена активним входженням на ринок нових учасників (у тому числі зарубіжних), підвищенням якісних вимог і запитів споживачів до продукції, призводить до постійної зміни конкурентних позицій вітчизняних товаровиробників.
Встановлено, що існують дві основні категорії конкурентних переваг: зовнішні, які базуються на ринковій силі,
що зумовлена пропозицією покупцеві підвищеної цінності, і внутрішні, що базуються на продуктивності і, як наслідок, більш низьких витратах.
Доведено, що у якій мірі підприємство може скористатися своїми конкурентними перевагами залежить не лише
від інтенсивності прямої конкуренції, але й від інших конкурентних сил. Зазначимо, що на ринку монополістичної
конкуренції, до якого можна віднести і ринок молочної продукції, товари диференційовані, що дозволяє формувати
цінність для покупців: знижуються його затрати або підвищується ефективність використання товару.
На основі результатів проведеного аналізу фактичних конкурентних переваг доцільно відмітити високий і середній рівень привабливості цінових і якісних характеристик продукції для регіональних споживачів.
Increased competition in the domestic dairy market occurs in an aggressive and unstable environment. The
transformation of competitive relations due to active entry into the market of new participants (including foreign ones),
increasing the quality requirements and demands of consumers to products, leads to a constant change in the competitive
position of domestic producers.
It is established that there are two main categories of competitive advantages: external, based on market power, due
to the offer to the buyer of increased value, and internal, based on productivity and lower costs as a consequence.
It is proved that level of use of enterprise competitive advantages depend not only on the intensity of direct
competition, but also on other competitive forces. It should be noted that in the market of monopolistic competition,
which can be attributed to the market of dairy products, goods are differentiated, which allows to form a value for
buyers: it reduces its costs or increases the efficiency of the use of goods.
Based on the results of the research of actual competitive advantages, it is appropriate to highlight the high and
average level of attractiveness of the price and quality characteristics of products for regional consumers.

Ключові слова: молокопереробне підприємство, конкурентні переваги, позиціювання, споживач, якість, ціна.
Key words: milkprocessing enterprise, competitive advantages, positioning, consumer, quality, price.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Посилення конкуренції на вітчизняному ринку молочної продукції відбувається в умовах агресивного і нестабільного зовнішнього середови-

ща. Трансформація конкурентних відносин, зумовлена активним входженням на ринок нових
учасників (у тому числі зарубіжних), підвищенням
якісних вимог і запитів споживачів до продукції,
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Таблиця 1. Експертна характеристика меж фактичних значень, вагомості та напрямів
взаємодії факторних критеріїв, які формують привабливість зовнішнього середовища
молокопереробних підприємств Вінницької області
Мінімальне
значення

Фактори і критерії
Постачальники молочної сировини
Валове виробництво молока на душу населення, кг
Рентабельність виробництва молочної сировини, %
Рівень товарності виробництва молочної сировини, %
Кінцеві споживачі молочної продукції
Рівень задоволення споживчого попиту, (відповідно до вимог МОЗ), %
Коефіцієнт співвідношення витрат на молочну продукцію до
грошових доходів, %
Середня ціна 1 кг спожитої молочної продукції (у перерахунку на
молоко), грн
Торгові посередники
Частка торгових посередників у загальному обсязі роздрібної торгівлі
молочною продукцією, %
Частка молочної продукції в середньорічному обороті торгівлі
продовольчими товарами, %
Конкуренти
Індекс концентрації виробництва CR-3, %
Коефіцієнт ентропії,од.
Дисперсія ринкових часток, од.
Коефіцієнт відкритості ринку для міжрегіональної та міжнаціональної
конкуренції, %
Коефіцієнт відкритості ринку для нових товаровиробників, %

Максимальне
значення

Коефіцієнт
вагомості

Вплив
фактора

240
-10
25,0

400
35
70,0

0,070
0,079
0,060

прямий
зворотній
зворотній

95

55

0,098

зворотній

2,5

8,5

0,089

прямий

5,0

15,0

0,094

прямий

80

50

0,095

зворотній

10

4

0,085

зворотній

100
4
0,06

70
1
0,01

0,072
0,060
0,059

зворотній
зворотній
зворотній

5

2

0,070

зворотній

5

0

0,069

зворотній

Джерело: розрахунки автора.

призводить до постійної зміни конкурентних позицій вітчизняних товаровиробників. У цих умовах основним завданням підприємства стає впровадження науково обгрунтованих підходів до управління перевагами, які дозволяють забезпечити стабільне конкурентне положення суб'єкта в
стратегічній перспективі.
Управління конкурентними перевагами підприємства передбачає комплексне вивчення системи внутрішніх та зовнішніх чинників, які їх формують, а також використання сучасних, науково
обгрунтованих методик оцінки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемам розвитку молочного підкомплексу АПК присвячено багато досліджень. Вагомий
внесок у розробку напрямів удоскона- лення виробництв молока і його переробки підприємствами зробили такі вчені, як В.І. Бойко, М.П. Коржинський, М.В. Рухтурак, С.В. Васильчак, Д.К. Семенда, П.Т. Саблук і інші. Проте зміна зовнішнього середовища функціонування молокопереробних підприємств вимагає пошуку нових підходів
до оцінки конкурентних переваг.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка практичних рекомендацій щодо оцінки конкурентних переваг молокопереробних підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення конкурентного середовища є один
із найважливіших напрямів досліджень ринку,
який дозволяє ідентифікувати конкурентні переваги підприємства та продукції на ринку. Очевид-

но, що жоден товаровиробник не може вважати
себе маркетингово-орієнтованим, якщо не веде
систематичне та комплексне (за всіма параметрами і факторами) вивчення нинішніх і перспективних, прямих і не прямих конкурентів. Початковим
етапом дослідження є визначення потенційної
конкурентоспроможності підприємств, що характеризує можливість суб'єктів конкурувати за рахунок власних внутрішніх можливостей. Для встановлення максимальних і мінімальних меж значень факторних критеріїв, значення їх вагомості,
визначення характеру впливу критеріїв на привабливість зовнішнього середовища, була сформована експертна група, до складу якої увійшли 10
провідних фахівців маркетингових і збутових
підрозділів регіональних молокопереробних
підприємств. Опитування групи здійснювалося
письмово за спеціально розробленою анкетою. У
якості міри узгодженості думок експертів використовувався коефіцієнт конкордації, який розраховується за формулою 1.

[

n
2
K = ∑ [Si − 0,5 × m(n + 1)]  / m 2 (n 3 − n) ÷ 12
 i =1


]

(1),

де К — коефіцієнт конкордації; Si — бали по
і-му об'єкту експертизи, які визначаються шляхом
сумування оцінок кожного експерта за цим об'єктом; m — кількість експертів; n — кількість об'єктів
експертизи (кількість критеріїв або вагових показників).
Позитивна величина коефіцієнта підтверджує
високу достовірність оцінок експертів і отриманих результатів (табл. 1).
Представлені результати дослідження факторних характеристик зовнішнього середовища
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Таблиця 2. Характеристика привабливості зовнішнього середовища
молокопереробних підприємств Вінницької області
фактичне
значення

Фактори і критерії
Постачальники молочної сировини
Валове виробництво молока на душу населення, кг
Рентабельність виробництва молочної сировини, %
Коефіцієнт товарності виробництва молочної сировини, %
Кінцеві споживачі молочної продукції
Рівень задоволення споживчого попиту, (відповідно до вимог МОЗ), %
Коефіцієнт співвідношення витрат на молочну продукцію до грошових доходів, %
Середня ціна 1 кг спожитої молочної продукції (в перерахунку на молоко), грн
Торговельні посередники
Частка торгівельних організацій в загальному обсязі роздрібної торгівлі молочною
продукцією, %
Частка молочної продукції в середньорічному обороті торгівлі продовольчими
товарами, %
Конкуренти
Індекс концентрації виробництва CR-3, %
Коефіцієнт ентропії,од.
Дисперсія ринкових часток, од.
Коефіцієнт відкритості ринку для міжрегіональної та міжнаціональної
конкуренції, %
Коефіцієнт відкритості ринку для нових виробників, %
Всього
Джерело: розрахунки автора.

і визначення їх вагомості дозволили одержати
кількісну оцінку кожного із представлених факторних критеріїв і визначити загальний індекс
привабливості зовнішнього середовища (табл.
2).
Серед усієї сукупності зовнішніх характеристик доцільно виділити високе значення фактору
"стан конкуренції", що свідчить про значний
рівень його впливу на діяльність регіональних виробників молокопродуктів [1].
Підсумком реалізації першого етапу методики стало визначення загального рівня привабливості зовнішнього середовища регіонального
ринку, що дозволило позиціювати конкурентну
групу у матриці "привабливість зовнішнього середовища — конкурентний потенціал підприємства".
При середньому рівні привабливості зовнішніх умов діяльності можливості розвитку внутрішнього потенціалу представників цієї групи можуть значно варіюватися у межах виділеної позиційної області. Визначення потенційного рівня
конкурентоспроможності молокопереробних
підприємств дозволяє перейти до детального аналізу природи переваг, що утримуються, визначаючи реальні конкурентні можливості підприємства.
На регіональному ринку підприємства групи
універсальних аутсайдерів займають невеликі частки у сегментах масла, кисломолочних продуктів,
молока, сметани, сирів кисломолочних, вершків із
переважно позитивною динамікою зростання. У
силу індивідуального характеру реагування на
зміни зовнішнього середовища, дана група
підприємств-конкурентів сформувала певні типи
конкурентних переваг.

індекс із
урахуванням
коефіцієнту
вагомості

розрахунковий
індекс

244,1
-1,1
70,1

0,026
0,198
-0,002

0,002
0,015
0,000
0,000
0,050
0,046
0,028
0,000

68,8
6,06
8,7

0,655
0,593
0,370

68,2

0,393

0,030

9,8

0,033

0,003

82,1
1,32
0,033

0,597
0,893
0,540

0,000
0,046
0,069
0,042

0

0

0

0

0
4,296

0
0,330

Необхідність забезпечення відповідності властивостей молочної продукції вимогам певних
груп споживачів, вимагає від регіональних молокопереробних підприємств вирішити завдання
щодо формування сегментно-орієнтованої асортиментної політики і відповідного позиціювання
продукції, яка пропонується на ринку [2].
За таких умов підвищується значимість досліджень уподобань окремих груп споживачів,
спрямованих на визначення порівняльної оцінки
конкурентних переваг молочної продукції. Передбачена комплексна методика, що базувалась на
визначені оціночного профілю "ідеального продукту", дозволяє дати індексну оцінку переваг
молочної продукції для кожного сегменту споживачів регіонального ринку.
Фінансова та технічна складність організації
повномасштабного збору емпіричних даних зумовила використання вибіркової сукупності, яку
сформували на основі бажаної величини точності
та достовірності результатів дослідження. При
рівні довіри, який становить — 95%; при величині
похибки — 5%; за допустимої помилки — 0,05 і
при значенні варіації 50%; мінімально можливий
обсяг вибірки становить 380 респондента.
Найбільш доцільним передбачається збільшення
вибіркової сукупності до 600 респондентів, що
більшою мірою відповідає поставленим цілям дослідження.
На основі вивчення характеристик різних
груп споживачів за допомогою кривих витрат
Енгеля і динаміки коефіцієнтів еластичності між
децільними групами регіональна сукупність споживачів була поділена на 6 груп, диференційованих за місцем проживання і рівнем купівельної спроможності (І, ІІ, ІІІ групи — міські жи-
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Таблиця 3. Структура вибіркової сукупності споживачів молочної продукції Вінницької області
Групи споживачів

Показники

І

Частка структури в загальному обсязі, %
Чисельність структури у вибраному обсязі, осіб

ІІ

20,3
122

29,3
176

ІІІ
15,3
92

ІV
11,3
68

V
17,0
102

VІ
6,8
40

Джерело: розрахунки автора.

Таблиця 4. Номенклатура основних груп споживчих характеристик молочної продукції
Групи параметрів
Лікувально-дієтичні
Фізичні властивості
Репутація та імідж
Кулінарно-технічні
Натуральність
Упаковка
Вартість придбання

Склад групи
Якісні характеристики
калорійність, енергетична цінність, вміст жиру, наявність спеціальних домішок
вага, об’єм, фізична форма
відомість торгової марки, імідж та репутація підприємства-виробника
смак, запах, колір, зовнішній вигляд продукту, консистенція, якісні параметри, термін придатності
вміст домішок, якість інгредієнтів, екологічність сировини та компонентів
дизайн, зовнішній вигляд та склад матеріалів, що використовуються, інформативність упаковки
Вартісні характеристики
роздрібна ціна

Джерело: складено автором.

телі з низьким, середнім, і високим рівнем купівельної спроможності відповідно) [3]. Використання технології сертифікованого відбору дозволило відобразити у вибірковій сукупності усі
представлені сегменти у відповідності із їх питомою вагою (табл. 3).
Визначення чисельності та складу досліджуваної сукупності дозволило перейти безпосередньо до виділення набору найбільш пріоритетних
споживчих макрохарактеристик молочної продукції. Дослідження груп параметрів здійснювалося у розрізі усіх видів продукції, що присутні
на регіональному ринку (вершки, сири тверді, йогурти, морозиво, сметана, масло, кисломолочна
продукція, сири свіжі та кисломолочні, молоко).
Узагальнення результатів дослідження за допомогою думок експертів дозволило виявити базові

оціночні характеристики, перелік і опис яких наведені у таблиці 4.
Відомо, що у процесі прийняття рішення про
покупку конкретних молочних продуктів, покупець здійснює порівняльну оцінку її детермінуючих характеристик через використання великого
масиву інформації, думок фахівців здорового харчування, близьких, колег по роботі, інших споживачів, реклами тощо [4]. Отже, необхідною умовою проведення наступної стадії дослідження є
визначення складу оціночних параметрів, що вимагає проведення збору емпіричної інформації
шляхом проведення письмового опитування респондентів за допомогою спеціально розробленої
анкети дослідником. Пропорційний характер
формування вибіркової сукупності накладає свої
особливості на форму анкети і зміст запитань, які

Таблиця 5. Еталонні величини оціночних параметрів основних видів молочної продукції
у розрізі виділених груп споживачів на ринку молочної продукції Вінницької області
Групи споживачів

Групи параметрів / види
продукції
1. Якісні характеристики
Вершки
Сир твердий
Йогурти
Морозиво
Сметана
Масло
Кисломолочна продукція
Сир свіжий та кисломолочний
Молоко
2. Вартісні характеристики
Вершки
Сир твердий
Йогурти
Морозиво
Сметана
Масло
Кисломолочна продукція
Сир свіжий та кисломолочний
Молоко

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

Середня
оцінка

4,98
5,24
5,81
5,32
6,12
5,64
5,52
5,77
6,35

6,01
6,22
6,78
6,55
7,05
6,74
6,82
7,02
7,33

8,72
9,04
9,20
9,02
9,74
8,83
8,65
8,96
9,45

4,42
4,62
4,88
4,85
5,01
5,10
4,85
4,97
5,25

5,44
5,98
5,74
5,86
6,14
6,21
5,95
6,02
6,32

7,21
7,56
8,12
7,52
7,82
8,04
8,11
8,14
8,23

6,13
6,44
6,76
6,52
6,98
6,76
6,65
6,81
7,16

4,01
4,20
4,08
3,96
3,88
4,10
4,12
3,97
4,26

4,81
5,12
5,08
4,92
5,14
5,21
4,98
5,03
5,27

7,20
7,76
7,42
7,58
7,71
7,95
7,64
7,82
8,02

3,87
4,68
4,41
3,98
4,09
4,54
4,20
4,32
4,76

4,49
5,21
4,74
4,68
4,92
5,02
4,85
4,97
5,14

6,22
6,98
6,81
6,36
6,62
7,04
6,47
6,73
7,12

5,10
5,66
5,42
5,25
5,39
5,64
5,38
5,47
5,76

Джерело: складено автором.
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Таблиця 6. Експертна характеристика меж фактичних значень, вагомості та спрямованості
впливу факторних критеріїв, які характеризують стан конкурентного потенціалу
молокопереробних підприємств Вінницької області
Мінімальне
значення

Фактори і критерії
Виробництво
Рентабельність виробничої діяльності, %
Рівень відповідності молочної продукції вимогам ДСТУ, %
Рівень використання виробничих потужностей, %
Менеджмент
Коефіцієнт окупності затрат на утримання управлінського персоналу
Частка витрат на організацію управління, %
Рівень кваліфікації управлінського персоналу, %
Персонал
Коефіцієнт окупності затрат на утримання співробітників
підприємства
Рівень кваліфікації персоналу, %
Коефіцієнт забезпеченості трудовими ресурсами
Маркетинг
Рентабельність продаж, %
Рівень забезпечення маркетингової служби персоналом, %
Частка витрат на маркетинг у вартості реалізованої продукції, %
Фінансовий стан
Коефіцієнт фінансової автономії
Коефіцієнт поточної ліквідності
Рентабельність капіталу, %

Максимальне
значення

Коефіцієнт
вагомості

Вплив
фактора

1
60
55

15
100
90

0,070
0,061
0,069

прямий
прямий
прямий

0,5
8
70

2
2
100

0,073
0,069
0,069

прямий
обернений
прямий

0,2

0,6

0,056

прямий

20
80

60
100

0,053
0,050

прямий
прямий

5
0
0,5

20
100
2

0,076
0,063
0,070

прямий
прямий
обернений

0,3
1
3

1
2
10

0,069
0,074
0,078

прямий
прямий
прямий

Джерело: розраховано автором.

у ній ставляться. Основна відмінність передбачає
наявність окремого блоку соціально-економічних
питань, які дозволяють ідентифікувати групову
належність споживачів.
У процесі подальшої обробки отриманої емпіричної інформації нами було сформовано оціночні профілі для кожного із виділених споживчих сегментів молочної продукції (табл. 5).
Представлені результати таблиці 5 вказують
на строкатість оцінок споживчих параметрів
молочної продукції, що пояснюється існуючим
взаємозв'язком між рівнями вимог споживачів
до властивостей продукції та їх купівельною
спроможністю, яка визначається величиною середньодушового доходу. Очевидно, що у групах
із високими рівнями середньодушового доходу
мають місце підвищені вимоги до продукції, і
навпаки.
Відповідно до запропонованої методики нами
проведено аналіз і комплексну оцінку показників,
які характеризують стан внутрішнього середовища досліджуваного молокопереробного підприємства. Для цього нами була розроблена спеціальна анкета, де виділено складові внутрішнього середовища функціонування молокопереробних
підприємств та їх характеристики. У процесі письмового опитування експертної групи були визначені максимальні і мінімальні значення факторних
критеріїв складових зовнішнього середовища,
бальні значення їх вагомості та спрямованості їх
впливу на формування конкурентних переваг молочної продукції на регіональному ринку (табл.
6).
Відомо, що конкурентні переваги формуються перевагами товару підприємства порівняно із
продукцією його прямого конкурентна. Існують

дві основні категорії конкурентних переваг:
зовнішні, які базуються на ринковій силі, що зумовлена пропозицією покупцеві підвищеної
цінності, і внутрішні, що базуються на продуктивності і, як наслідок, більш низьких витратах [5; 6].
Як приклад, компанія Danone, яка вивела на ринок Іспанії в 2014 році йогурт Densia з додаванням кальцію і вітаміну D. Продукт був насамперед орієнтований на людей похилого споживачів,
в той час як раніше такі товари в основному призначалися для дітей. Влітку цього року General
Mills оголосила про плани розробки нової рецептури йогуртів, які також мають сприяти відновленню кісткової тканини. У минулому році відразу кілька великих західних компаній оголосили
про готовність вкладати кошти в розробку і просування функціональних продуктів. До цього їх
підштовхує зростання попиту на здорове харчування. На початку жовтня компанія Unilever і
голландська дослідницька компанія TNO домовилися про співпрацю. Протягом найближчих трьох
років компанії займуться виявленням зв'язків між
правильним харчуванням і здоров'ям. Про свою
зацікавленість у роботі в галузі охорони здоров'я
заявили в Nestle. Компанія вкладе сотні мільйонів
швейцарських франків на нові підприємства, які
зосередяться на розробці та виробництві лікувального харчування. Nestlе Health Science SA і
Nestlе Institute of Health Sciences запропонують
продукти, що дозволяють запобігати діабет, захворювання серцево-судинної системи і хвороба
Альцгеймера [7].
У якій мірі підприємство може скористатися
своїми конкурентними перевагами залежить не
лише від інтенсивності прямої конкуренції, але й
від інших конкурентних сил [8]. Зазначимо, що на

42
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2017
ринку монополістичної конкуренції, до якого
можна віднести і ринок молочної продукції, товари диференційовані, що дозволяє формувати
цінність для покупців: знижуються його затрати
або підвищується ефективність використання товару.
ВИСНОВКИ
Аналіз конкурентних позицій переробних
підприємств, що входять до складу групи універсальних аутсайдерів, і характеру конкурентних
переваг, які сформовані ними, дозволяє зробити ряд висновків. Зазначимо, що належність до
однієї із стратегічних груп дозволяє виділити
загальний для даного типу конкурентів механізм
формування конкурентних переваг. На основі
результатів проведеного аналізу фактичних конкурентних переваг доцільно відмітити високий і
середній рівень привабливості цінових і якісних
характеристик продукції для регіональних споживачів.
Не зважаючи на ряд позитивних оцінок, поточні ринкові позиції представників групи характеризуються нестійкою ринковою позицією,
цілком залежною від мінливості зовнішніх умов
їх функціонування. У зв'язку із цим, обмежені
можливості подальшого розвитку призводять до
необхідності обгрунтованого вибору концепції
стратегічного розвитку молокопереробного
підприємства.
Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок, що представлені результати аналізу
і оцінки конкурентних переваг молочної продукції є базовим етапом розробки концепції конкурентного розвитку переробних підприємств у
довгостроковій перспективі.
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MEASURES TO OVERCOME PROBLEMS OF NATIONAL ENTERPRISES
IN THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
У статті розглядаються можливості розвитку національних підприємств у напрямі зовнішньоекономічної діяльності. Окреслено основні причин виходу національних підприємств на зовнішні ринки та методи виходу підприємств
на іноземні ринки. Висвітлено низку процедур необхідних для функціонування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Доведено необхідність розроблення стратегії розвитку національного підприємства на зовнішніх ринках, що
дозволяє адекватно оцінювати потенціал підприємства, а також у майбутньому забезпечити стабільну перевагу над
конкурентами. На основі виявлених проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та налагодження експортоорієнтованості виробництва запропоновано заходи щодо їх подолання. Запропоновано заходи подолання проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на рівні
протекціоністських заходів з боку держави, які дозволять забезпечити належну конкурентоспроможність національних підприємств, а також на рівні самих підприємств.
In the article examined opportunities for development of national enterprises in the direction of foreign economic
activity. The main reasons for emergence of national enterprises to foreign markets and methods of entering foreign
markets for enterprises are defined. A number of procedures required for functioning of subjects of foreign economic
activity are covered. The need to design a strategy of the development of the national enterprise on foreign markets is
proved which allow to assess adequately the potential of the enterprise, and provide a stable advantage over competitors
in the future. Based on the identified problems of national enterprises in the implementation of foreign economic activities
and the establishment of export-oriented production, the measures to overcome them are suggested . Measures for
overcoming the problems of national enterprises in the implementation of foreign economic activity at the level of
protectionist measures from the government side are suggested, this will allow to ensure proper competitiveness of
national enterprises, as well as at the level of enterprises themselves.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, підприємство, зовнішні ринки, стратегія зовнішньоекономічної діяльності, заходи.
Key words: foreign economic activity, enterprise, foreign markets, strategy of foreign economic
activity, events.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сьогодні глобалізаційні процеси у світі
здійснюють вирішальний вплив на розвиток
підприємництва та світової економічної си-

стеми, внаслідок чого відбувається уніфікація діяльності традиційних суб'єктів господарювання, підвищення продуктивності
праці, лібералізація міждержавних відно-
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син, що веде до спрощення обміну результатами наукових досліджень та активізації
інноваційної діяльності, на фоні загальних
інтеграційних процесів. Отже, необхідною
складовою кожного підприємства метою
якого є розвиток зовнішньоекономічних
зв'язків є чітка стратегія виходу на зовнішні
ринки в умовах світових інтеграційних процесів.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності приділялася увага в роботах
В. Бойка, П. Гайдуцького, В. Гейця, С. Дем'яненка, А. Кандиби, В. Топіхи, А. Кредісова,
С. Кваші, А. Мокія, П. Саблука, М. Парсяка,
С. Соколенка, Л. Черчик та ін. Проте, незважаючи на значну кількість досліджень, недостатньо уваги приділено пошуку шляхів подолання проблем, що полягають у площині
недосконалості інституціональних перетворень.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є на основі виявлення проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності розробити заходи щодо їх подолання на рівні
протекціоністських заходів з боку держави, які дозволять забезпечити належну конкурентоспроможність національних підприємств, а також на рівні самих підприємств.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Зовнішньоекономічна діяльність передбачає можливість отримання підприємцем певних
економічних вигод завдяки перевагам міжнародного поділу праці, міжнародним діловим
відносинам тощо. В першу чергу, це обумовлюється національними особливостями як і законодавчими, так і особливостями в структурі
споживчого попиту, оскільки збут окремих
видів товарів на міжнародному ринку дозволяє
отримати більший прибуток, аніж всередині
країни.
Варто зазначити, що європейський вектор
розвитку України, відкриває перед вітчизняними підприємцями нові можливості для розвитку у напрямку зовнішньоекономічної
діяльності. Кабінетом Міністрів України було
розроблено ряд наказів на базі Угоди про Асо-

ціацію між Україною та ЄС [5], які регламентують правила та процедури у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарської діяльності, визначають перелік необхідних заходів організаційного, фінансового,
правого та інституційного характеру задля
уніфікації європейських та національних правових норм.
Іншим визначальним фактором розвитку
українських підприємств орієнтованих на
західні ринки є ратифікація угоди про зону
вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка
вступила у дію 1 січня 2016 року. Ця угода
передбачає не лише лібералізацію торговельних відносин, а й лібералізацію руху
робочої сили й капіталу, що полягає в комплексному реформуванні національних правових норм задля їх апроксимації відповідно до існуючих стандартів ЄС у сфері торгівлі.
Своєрідною новацією для вітчизняних
підприємців стане введення спеціального
митного сертифікату EUR.1 [3], який дозволяє отримати українським товарам в
Європі отримати статус товару преференційного походження, що в подальшому дозволить підприємствам користуватися перевагами преференційної торгівлі на території Європейського Союзу. Варто також
зазначити, що українські підприємці мають
можливість отримати спеціальний статус
уповноваженого економічного оператора
для спрощення митних процедур, який засвідчуватиме їх надійність та безпеку, і разом з тим надаватиме можливість самостійно здійснювати усі процедури митного
оформлення.
Загалом, підписання вищезгаданих угод
дозволяє українським підприємцям збільшити свої шанси на успіх в процесі входження
на західні ринки, утім національне законодавство все ще потребує реформування, а саме
адаптації до європейських вимог та стандартів.
До головних причин виходу національних
підприємств на зовнішні ринки можна віднести:
— політична та соціальна нестабільність у
країні, що виявляється у зниженні темпів економічного зростання та погіршення інвестиційного клімату;
— отримання прибутку у іноземній валюті,
за умови нестабільності національної грошової
одиниці;
— підвищення рівня економічної незалежності підприємства;
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— можливість впровадження інновацій та
вдосконалення рівня технологічної оснащеності підприємства;
— недосконалість вітчизняної правової системи регулювання діяльності господарських
суб'єктів;
— мінімізація витрат, за рахунок дешевших
товарів на іноземних ринках;
— особливості структури національного
ринку, чиї негативні прояви стимулюють вивід
капіталу з-за кордон;
— недобросовісна конкуренція на існуючому ринку товарів та послуг.
Структура діяльності будь-якого підприємства із зовнішньоекономічними зв'язками
передбачає певний метод виходу на іноземні
ринки. Першим є прямий метод, який полягає у встановленні прямих зв'язків між виробником (постачальником) і кінцевим споживачем, таким чином, що поставка товару
здійснюється безпосередньо кінцевому споживачу, а процес закупівлі відбувається у самого виробника на підставі договору закупівлі-продажу. Існує також і непрямий метод, у такому випадку купівля та продаж товару здійснюється через укладання торгівельного договору з посередником, що покладання на останнього визначених зобов'язань пов'язаних з реалізацією товару продавця [1, с. 74].
Організація виходу підприємства на іноземні ринки є процесом складним, потребуючим аналізу кон'юктури ринку, споживчого
попиту, встановлення контактів з потенційними покупцями й продавцями, проведення переговорів та підписання відповідних угод.
Окрім вищезгаданих умов, необхідна також
сформована ефективна структура організації
управління виробничими ресурсами підприємства.
Задля легального функціонування суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності необхідно
забезпечити виконання низки процедур:
— отримання необхідних ліцензій на певний
вид зовнішньоекономічної діяльності;
— відкриття власного банківського рахунку;
— дотримання встановлених законом митних процедур;
— укладання відповідних контрактів з іноземними компаніями для здійснення певного
виду діяльності, а також на право отримання
та проводження операцій з іноземною валютою
[2].
Існує дві моделі зовнішньоекономічної
діяльності підприємства: зовнішньоторго-

вельна та виробничо-інвестиційна. Перша
передбачає здійснення торгівельної діяльності, на основі комплексу імпортних та експортних операцій. Виробничо-інвестиційна
модель передбачає виконання певних інноваційних програм та науково-технічних на основі виробничої кооперації підприємств, а
також залучення грошових ресурсів в іноземні проекти з метою отримання фінансової
вигоди.
Однак для використання повного ресурсного та виробничого потенціалу підприємства, отримання стабільно високого прибутку на міжнародному рівні, необхідною умовою є чітко продумана та поступово втілена
у життя стратегія розвитку підприємства на
зовнішніх ринках. Побудова таких стратегій
дозволяє адекватно оцінювати потенціал
підприємства, а також у майбутньому забезпечити стабільну перевагу над конкурентами. Метою стратегії діяльності підприємства
на зовнішніх ринках є не просто вибір способу діяльності та його реалізація, а й адаптація структури виробничого процесу та
способу ведення підприємницької діяльності
відповідно до зовнішнього оточення. Слід
також зазначити, що стратегія як певний
тактичний план дій підприємства не створюється один раз і назавжди. Цей документ
потребує постійних змін та коригування як
реакція на важливі зміни в економічній системі.
Розробка стратегії зовнішньоекономічної
діяльності підприємства потребує комплексного дослідження усіх економічних показників підприємства. Найперше необхідно
провести аналіз зовнішнього середовища,
тобто провести загальну оцінку поведінки
споживачів, постачальників конкурентів, та
пропонованих ними товарів, це дозволить
виявити їх життєвий цикл та варіанти їх заміни. Оцінка споживачів та постачальників має
на меті визначення рівня цін у галузі та якості
пропонованої сировини. Іншим важливим аспектом побудови стратегії підприємства є
проведення фінансово-економічного аналізу,
SWOT-аналізу та побудови збалансованої
системи показників на основі даних отриманих на підприємстві, комплекс цих дій дозволить адекватно оцінити наявний потенціал та
можливості підприємства. Для визначення
найбільш привабливіших ринків для здійснення зовнішньоекономічної діяльності доцільно використовувати матричний аналіз.
— Найбільшого розповсюдження набуло
використання таких матриць:
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— матриця BCG — аналіз темпів зростання
та частки ринку;
— матриця GEМ — аналіз порівняльної
привабливості ринку та конкурентоспроможності;
— матриця ADL — аналіз життєвого циклу
галузі та відносного положення на ринку;
— матриця Shell/DPM — аналіз привабливості ресурсоємної галузі в залежності від конкурентоспроможності [1].
При проведенні вищезгаданих досліджень
вибудовується система альтернативних рішень
та вірогідностей для досягнення поставленої
мети.
Основою побудови довгострокових стратегій вітчизняними підприємствами є високий експортно-імпортний потенціал країни.
Однак, на сьогодні ми змушені констатувати, що Україна потребує важливих реформ
у сфері торгівельної політики. Відповідно до
даних Державної служби статистики обсяг
експорту у 2016 році склав 36362,8 млн дол.
США, у той час як імпорт — 39248,6 млн дол.
США. У порівнянні з 2015 роком спостерігається вкрай негативна динаміка, за 2016 рік
сальдо зовнішньоторговельного балансу
склало -2885,8 млн дол. США, у 2015 році —
610,7 млн дол. США, таким чином експорт
товарів у відсотковому відношенні до 2015
року скоротився на 4,2 % [4]. Представлені
дані свідчать про переважання іноземних
товарів на українському ринку, а також
низький рівень активності вітчизняних
підприємств у бік виходу на закордонні ринки.
Наведені показники доводять наявність
проблем експортоорієнтованості виробництва
та недосконалості державного регулювання у
цій сфері, до них можна віднести:
— високий рівень податкової навантаженості;
— нестабільність національної грошової
одиниці;
— наявність цінових асиметрій у вітчизняному народногосподарському комплексі, внаслідок різкої зміни геополітичного вектору розвитку держави;
— наявність бар'єрів для входу в ринок;
— низька конкурентоспроможність продукції;
— високий ступінь зношеності основних
фондів.
Задля вирішення поточних проблем підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності пропонуємо ряд протекціоністських
заходів з боку держави, які дозволять забез-

печити належну конкурентоспроможність національних підприємств:
— застосування методів нетарифного регулювання для захисту внутрішнього ринку товарів та послуг;
— заохочення розвитку виробництва високотехнологічної продукції та наукомістких галузей;
— державна підтримка підприємств, шляхом надання ліцензій, патентів та субсидій на
виробництво сучасної технологічної продукції;
— проведення протекціоністських заходів
щодо вітчизняних експортерів для мінімізації
фінансових та політичних ризиків;
— створення державних програм страхування експортних кредитів.
Вжиття заходів щодо поліпшення умов ведення зовнішньоекономічної діяльності та зростання показників експорту товарів та послуг
закордон необхідне також й на мікрорівні.
Пропонуємо ряд важливих заходів на рівні
підприємств:
— стимулювання розвитку підприємств переробної промисловості, науко- та капіталомістких виробництв на основі інноваційних технологій;
— запровадження нових стандартів якості
для підвищення конкурентоспроможності продукції українського експорту;
— створення сприятливої атмосфери для
діяльності транснаціональних компаній на території України у найбільш важливих для держави напрямах;
— побудова нових економічних зв'язків з
іншими країнами світу, на основі кооперації та
обмін результатами наукової діяльності;
— формування тісних економічних відносин з підприємствами Європейського Союзу,
завдяки отриманню вітчизняними підприємствами преференційного режиму на території
ЄС.
ВИСНОВКИ

Отже, на основі проведеного аналізу виявлено основні проблеми національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності, що полягають у площині недосконалості інституціональних перетворень, які
відбуваються на сучасному етапі економічного розвитку країни та нестабільності економічної ситуації. Це дало можливість запропонувати заходи щодо їх подолання на рівні протекціоністських заходів з боку держави, які
дозволять забезпечити належну конкурентоспроможність національних підприємств, а також на рівні самих підприємств.
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Подальшого дослідження вимагає розроблення стратегічних заходів національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності.
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INLAND WATER TRANSPORT, AS A SOLUTION TO PROBLEMS OF "CORN LOGISTICS"

У статті визначено потужний потенціал аграрного сектору економіки, зокрема у вирощуванні зернових культур.
На основі проведених досліджень ми зазначили, що попит на аграрну продукцію зростає, як наслідок, експорт зерна
зростає також. У дослідженні зазначено, що такий потужний агргарний потенціал повинен підкріплюватися розвиненою транспортною системою, зокрема річковим транспортом, особливо зважаючи на той факт, що саме цей вид
транспорту може вирішити таке питання.
The article identifies the powerful the potential of the agricultural sector the economy, in particular in the cultivation
of grain crops. Based on our research, we noted that demand for agrarian products is increasing, as a consequence of
corn exports is also increasing. The study noted that such strong agricultural potential should be supported by a developed
transport system, in particular by river transport, especially given in fact that this type of transport can solve some
problems.

Ключові слова: зернові культури, аграрний сектор, попит, внутрішній водний транпсорт.
Key words: grain crops, agriculture sector, demand, inland water transport.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сприятливі кліматичні, природно-географічні умови України, вагомі інноваційні розробки в галузях селекції, насінництва та новітні
технології вирощування зернових культур, високий попит на зернову продукцію на внутрішньому та світовому ринках дають достатньо
вагоме підгрунття для нарощування виробництва та експорт зернових культур в Україні.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні існує досить велика кількість
публікацій щодо розвитку річкового транспорту, але лише окремі з цих публікацій стосуються більш глибокого дослідження зернової логістики. Це публікації С.М. Боняр, Я.Р. Корнійко, О. Маслак, Ю. Скічко.

49
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2017

Рис. 1. Динаміка основних показників агрокомплексу України, млн тонн

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою дослідження є визначення можливої співпраці аграрного сектору з транспортною системою, зокрема з річковим транспортом України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно зі статистичними даними Міністерства аграрної політики та продовольства,
Україна планує рекордно наростити експорт
зернових. Так обсяг збору зернових культур
очікується на рівні 80 млн т на 2017 рік, 2020-й —
100 млн т. Експортні показники очікуються на
рівні 36 млн т у 2017 році і 50 млн т у 2020 році
[1]. Якщо повернемося до показників 2016 року,
то всім Вам відомо, що Україна відзначилася рекордним обсягом збору врожаю — 63,0 млн
тонн, що дало можливість українським екпортерам поставити на зовнішні ринки аграрну
продукцію на суму 10,4 млрд, що склало 40,2%
від усього експорту країни (рис. 1). Такі обсяги зернових не завжди можуть швидко, економічно та ефективно перевозитися, річковий
може стати гідним партнером у перевезенні
зазначених нами вантажів.
Такі показники не можуть не вражати, проте існує багато "але", з якими зустрічаються
майже всі підприємства агропромислового сектору.
Загально відомий той факт, що такий потужний ресурсний потенціал має підкріплюватися достатньо потужною транспортною сис-

тема, яка б змогла б не тільки поглинути, тобто перевезти весь обсяг виробленої продукції,
а й зробити це якомога економніше. Пошук
внутрішніх резервів для зниження транспортної складової у ціні експорту зернових, на нашу
думку може вирішити річковий транспорт. Загальновідомий той факт, що річковий є найбільш перспективним з економічної, екологічної точки зору. Показник енергоефективності
внутрішнього водного транспорту у 10 разів
перевищує автомобільні перевезення та у 5 разів — залізничні [2].
Річковий транспорт у більшості європейських країнах є конкурентною альтернативою й партнером залізничному, автомобільному транспорту, характеризується як
стійкий і екологічний вид транспорту з точки зору енергоспоживання, забруднення атмосфери та за показниками шуму. Річковий
транспорт також є найбільш економічно вигідним транспортом через низькі затрати,
пов'язані з інфраструктурою. На сьогодні
цей вид транспорту на жаль не набув до сих
пір широкого використання у зв'язку з проблемами організаційного, законодавчого та
технічного [2].
Загальна характеристика річкового транспорту має достатньо потужний потенціал,
оскільки територією України проходять потужні водні артерії, протяжність. Приблизно
4 тис. км внутрішніх водних шляхів, якими, потенційно, можна здійснювати перевезення вантажів, в Україні є 16 річкових портів та термі-
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Металопрокат ;
210

Інші; 21,9

Руда будь-яка;
244,2

Чорні метали;
211,6
Зерно; 111,2

Будівельні
вантажі ; 1298,1

Рис. 2. Номенклатура внутрішніх вантажів річкового транспорту, тис. т, 2016 р.

налів; пропускна здатність внутрішніх водних
шляхів — 60 млн тонн на рік. Перевагами даного виду транспорту є в першу чергу економічність, екологічність та енергоефективність. Звісно, є і недоліки у функціонуванні, як
і в будь якому транспорту. Основним питанням
все ж таки залишається, які основні струмуючі
фактори у залученні та перевезенні вантажів
агропромислового сектору річковим транспортом.
Потенціал українських річок використовується тільки на 1%. При цьому придатними
для вантажоперевезень є тільки дві річки
Дніпро і Дунай. Для порівняння, в Румунії і
Німеччини частка річкового транспорту — 13—
27%. За останні роки внутрішні водні шляхи
українських річок за показником гарантованих
глибин не відповідають вимогам безпеки судноплавства. Регулярне водне сполучення з
Білоруссю у верхній течії Дніпра, рух по річці
Десна практично припинилися, що пов'язано з
обмілінням річок в цьому районі. Крім того, 20%
ресурсного парку річкових суден України непридатні до експлуатації. У жалюгідному стані
і річкові торговельні порти. Тобто для
мініральні
добрива; 120,6

продовольчі
вантажі; 83,6

збільшення вантажопотоку необхідно провести цілий ряд заходів, повністю оновити річкову інфраструктуру [2].
Загально відмий той факт, що в основному
інфраструктура річкового транспорту України
функціонує на залишках потужностей Радянського Союзу. Зношеність основних фондів
становить 75%, кількість застарілих суден перевищує 80%, занедбаність портів та прибережних територій це перше, що впливає на конкурентність цього виду транспорту [3].
Досліджуючи особливості розвитку річкового транспорту, ми звертаємо увагу на відсутність державної підтримки та фінансування, а також нерозуміння можливої економічної ефективності від розвитку річкових перевезень призводить до збиткової роботи даної
галузі. Зважаючи на стрімкі світові тенденції
розвитку контейнерних перевезень, значна частина флоту на внутрішньому водному транспорті України призначена для перевезень безконтейнерних вантажів, що знижує загальну
привабливість даного виду транспортування. В
загалом, на сьогоднішній день, основний обсяг
перевезень річковим транспортом припадає
вугілля; 123,1
кокс; 46,3

кольорові
метали; 24,9
руда ; 348,1

металопрокат;
261

чорні метали;
274,9

зерно; 326,4

Рис. 3. номенклатура зовнішніх вантажів річкового транспорту, тис. т, 2016 р.
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саме на місцеві будівельні матеріали (щебінь,
пісок, камінь тощо), які є менш цінним вантажем у порівнянні з іншими видами, однак і вони
викликають нечувану конкуренцію (рис. 3 та
рис. 2) (номенклатура вантажів). На нашу думку зерновий ринок також може зайняти вагоме місце у номенклатурі річкових перевезень,
оскільки якщо ми звернемо увагу на рисунку 1,
саме такі обласні центри як Київська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська та Херсонська є основними у виробництві сільськогосподарської продукції, яка
може бути транспортована річкою Дніпро зокрема.
Згідно з представленими даними Державної статистичної служби України на рис 2 та
3, ми можемо стверджувати, що частка зернових менше 20%, частка таких вантажів
може бути більшою. Вихід з цієї ситуації
можливий за рахунок перегляду тарифної
політики для зацікавленості аграрних підприємств.
Проведення збалансованої тарифної політики у сфері надання спеціалізованих послуг
портів та шлюзування має вагомий вплив на
вартість перевезення водним транспортом. Тарифна політика держави, а саме всі установлені збори, які повинні сплачувати підприємства при перевезенні вантажу (канальний збір,
збір за розведення мостів, лоцманський збір)
є не підйомною ношею. Ця стаття витрат
збільшує собівартість перевезення по воді,
тому така ситуація призводить до гальмівного процесу.
Залишається відкритим питанням, щодо
днопоглиблювальних робіт на ріках України.
Вперше за 20 років увага Міністерства інфраструктури України спрямована на поглиблення
дна річок і приведення річкових шляхів у стан,
придатний для повноцінного функціонування.
Заплановане поглиблення дна Дніпра було ще
на літо 2015 року, проте здійснюватися роботи
будуть із затримкою майже на рік. Узгодження проекту і отримання дозвільних документів
зайняло значно більше часу, ніж на це розраховували.
За підрахунками ТОВ СП "Нібулон" вартість проектів днопоглиблення складає близько 2,5 млн дол. для Дніпра та близько 10 млн
дол. для Південного Бугу одноразово. Вартість
таких проектів є надзвичайно великою, але у
разі успішної реалізації проекту довести максимальну осадку до 4 метрів (критично необхідна глибина — 3,65 м) можна за три — чотири місяці. Відповідно до проекту, поглиблення
дна буде виконано на ділянці суднового ходу

річки Дніпро від Комсомольська (Полтавська
обл.) до Дніпродзержинська (Дніпропетровська обл.) [4].
ВИСНОВОК

Не зважаючи на незначну частину розглянутих проблем, які вимагають вагомих зусиль
у їх вирішенні, все ж таки необхідно забезпечити комплексний підхід до цього питання та
виділити пріоритетні напрямки розвитку внутрішнього водного транспорту України. А саме
активна державна позиція, підтримка розвитку внутрішнього водного транспорту, залучення інвестицій, розвиток державно-приватного
партнерства, не тільки з транспортними
підприємствами, а й з агропромисловими зокрема. Такий взаємний механізм розвитку партнерства між агропромисловим комплексом
України та транспортною системою, може стати запорукою ефективної зернової логістики.
Зацікавлені сторони таких перевезень можуть
досягти успіху та можуть вирішити існуючі
проблеми. Для наочності перспективності, експерти підрахували, що перевезення вантажів
річкою на 20—25 відсотків дешевші від залізничних.
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INSTRUMENTS OF FINANCIAL REGULATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT AS A FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS
OF UKRAINE'S ECONOMY
У статті розглянуто особливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, використання яких є глобальною тенденцією і потужним чинником підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Доведено,
що забезпечення поступального інноваційного розвитку підприємств у галузі інформаційно-комунікаційних технологій передбачає поєднання бюджетних і податкових інструментів фінансового регулювання, зокрема державноприватне партнерство, надання податкових пільг, а також здійснення прямої підтримки суб'єктів господарювання в
Україні. Проаналізовано розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в Україні в контексті зростання рівня
конкурентоспроможності. Розкрито стратегічні напрями розвитку інформаційного суспільства в Україні.
In article the main tendencies of the development of information and communication technologies, the use of which
has become a global trend and a powerful factor in improving the competitiveness of the domestic economy. It is proved
that ensuring of the progressive innovation development of enterprises in the field of information and communication
technologies includes a combination of budgetary and tax instruments of financial regulation in Ukraine, in particular
development of public-private partnership, tax privileges, and direct support of business entities. The estimation of the
development of information and communication technologies in Ukraine in the context of growth of competitiveness
level has been analyzed. The strategic directions of the information society development in Ukraine are revealed.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інновації, стартапи, венчурний капітал,
глобальний індекс конкурентоспроможності, бюджетні та податкові інструменти регулювання.
Key words: information and communication technologies, innovations, start-ups, venture capital, global
competitiveness index, budget and tax regulatory instruments.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сучасний етап розвитку глобальної економіки характеризується переходом до інформаційного суспільства, у якому інформаційний
простір та інформаційні технології є визначальними чинниками у формуванні національної
конкурентоспроможності країн світу.
Інтеграційні процеси у всіх сферах економічного життя сприяють тому, що саме інформаційно-комунікаційні технології стимулюють
економічне зростання та зміцнення конкурентних переваг держави і, як наслідок, зростан-

ня рівня добробуту суспільства. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій визначає не лише економічний потенціал країни та
якість життя її громадян, а також її роль і місце
в світі, перспективи економічної та політичної
інтеграції й можливості участі у перерозподілі
глобальних фінансових потоків.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі аспекти проблеми розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та викори-
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функціонувати незалежно від інших (генерація ідеї, дизайн, створення продуктів та
послуг, тестування, інтеграція, телеком42765
41356
45000
млн грн провайдери тощо) [13]. Кожен вид діяльності має специфіку, проблеми органі40000
зації, а також ринки збуту продукції. Тому
й пріоритети підтримки та стимулювання
35000
2013
2014
2015
2016
апріорі різняться за своїм економічним
змістом та цільовим призначенням.
Рис. 1. Динаміка обсягу ВВП України,
Створення ідей, ІТ-продуктів, програмвиробленого в сфері інформації та телекомунікації
ного
коду, послуг — це приклади викорису 2013—2016 рр.
тання
інтелекту, що створює продукти з
Джерело: складено на основі: [11].
високою доданою вартістю, тобто пов'язані
стання фінансового регулювання й заходів дер- із капіталізацією знань, тобто уже є елементом
жавної політики стимулювання досліджува- "економіки знань", а не економіки ресурсно-сились у працях В. Гейця, М. Денисенка, М. Диби, ровинного типу, що є проблемою для України.
А. Дуки, М. Козоріз, М. Крупки, О. КолодізєОднак на сьогодні вітчизняний інтелект бува, А. Кузнєцової, С. Онишко, Ж. Поплавської, дує "економіку знань" закордоном, оскільки
А. Пересади, Б. Пшика, Н. Прокопенко, Л. Фе- компанії обираю для провадження бізнесу
дулової, Д. Черваньова, Н. Чухрай.
країни, де є реальний запит на інтелект та знанОднак динамічний розвиток цього сектору ня й перспективи працевлаштування. При цьонаціональної економіки та необхідність фінан- му українські спеціалісти обмежуються фізичсового пливу на тенденції його розвитку в Ук- ним розташуванням в Україні, або виїжджають
раїні зумовлюють необхідність у продовженні та працюють в інших країнах, Польщі зокрема.
відповідних наукових пошуків.
На сьогодні галузь ІКТ займає чільне місце
в структурі економіки України, зокрема підПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
приємства, що працювали за видом економічМетою статті є обгрунтування перспектив ної діяльності "інформація та телекомунікації",
застосування інструментів фінансового регу- у 2016 році за динамікою річного приросту залювання розвитку інформаційно-комунікацій- лучених прямих іноземних інвестицій (акціоних технологій як чинника підвищення конку- нерний капітал) вийшли на перше місце. Обсяг
рентоспроможності економіки України.
залучених прямих іноземних інвестицій на кінець 2016 року становив 2308,7 млн доларів
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
США, досягнувши 5,3 % загального обсягу іноДефініція "інформаційно-комунікаційні земних інвестицій [11].
технології (ІКТ)" часто використовується як
Водночас простежується тенденція зростансинонім до "інформаційних технологій (ІТ)", ня ролі ІКТ у ВВП України, зокрема у 2016 р.
однак ІКТ — це загальніше поняття, що під- обсяг ВВП, вироблений у цій сфері, сягнув майкреслює роль уніфікованих технологій та інтег- же 50 млрд грн, що є рекордною для України
рацію телекомунікацій і програмного забезпе- сумою (рис. 1).
чення тощо, які дозволяють користувачам ствоЗвичайно, наявність такої динаміки сприятрювати, одержувати доступ, зберігати, переда- лива для розвитку сфери, проте досі витрати на
вати та змінювати інформацію.
науково-дослідні роботи займають незначну
Відтак інформаційно-комунікаційні техно- питому вагу у сукупному ВВП країни, в середлогії (ІКТ) — технології, пов'язані зі створен- ньому вони складають 1,5—1,8 %, в той час як
ням, збереженням, передачею, обробкою і уп- для багатьох розвинених країн, які займають
равлінням інформацією, що включає в себе всі лідируючі позиції за рівнем інноваційного розтехнології, що використовуються для спілку- витку, цей показник складає 3,5—5,5 % (рис. 2).
вання та роботи з інформацією. Іншими словаВважаємо, одним з важливих напрямів розми, ІКТ складаються власне з ІТ, а також теле- витку ІКТ сьогодні є стимулювання бізнесу у
комунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо- формі стартапів. Цей вид бізнесу сприяє розвитта відеобробки, передачі, мережевих функцій ку інноваційності країни в цілому та дає можуправління, моніторингу [8].
ливість за допомогою незначної кількості реВідзначимо, що структура ринку ІКТ дуже сурсів реалізувати власні інноваційні проекти.
диференційована, оскільки це різні види діяль- Перевагою є простота й економічність в залуності, кожен з яких здатен капіталізуватися та ченні інвестора, в тому числі іноземного, а суть
50000

47421

49565
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стартапів фактично зводиться до оцКорея
інки ідеї інноватора. Стартап-компанії — це щойно створені компанії, Ш вейцарія
Ізраїль
які не вийшли на ринок, або ж тільки
%
Японія
починають виходити на нього, проте
основою в їхньому бізнесі є певна
Ш веція
інновація чи інноваційна технологія
Данія
[18].
Німеччина
Фінансове регулювання діяль0
1
2
3
4
5
6
ності стартап-компаній нескладне,
Рис. 2. Витрати на науково-дослідні й дослідноадже, якщо ідея з метою якої ствоконструкторські розробки деяких країн за 2016 рік,
рено стартап становить інтерес, вона
% до ВВП відповідних країн
отримує фінансування, якщо ні, —
Джерело: складено на основі: [11].
то закривається. На сьогодні в Україні цей вид інноваційного бізнесу активно роз- ка, що за умови внесення змін у нормативновивається, бо є низка успішних стартапів, хоча є правову базу в частині оподаткування та засй багато провальних. Для прикладу на євро- тосування податкових інструментів регулюванпейському конкурсі кліматичних ідей перемож- ня, може бути привабливим для потенційних
цем українського фіналу став стартап Effa — од- інвесторів. Оскільки функціонування бізнесноразова зубна щітка з переробленого паперу, інкубатора в певному регіоні сприяє вирішенсистема HelioPulse для високоефективного ню соціально-економічних територіальних
підігріву води від сонця та GoTo-U — мережа проблем, то при його створенні організаторам
станцій для зарядки електромобілів у готелях та спільно з органами місцевого самоврядування
ресторанах [14]. Серед провальних стартапів — доцільно розробляти програми підтримки та
бізнес-ідея Lily, яка виготовляла водонепроникні надання податкових пільг розглянутим струкдевайси з камерами (функція пристрою поляга- турам, оскільки вони сприятимуть вирішенню
ла у відеозйомці в повітрі протягом 20 хвилин, а важливих регіональних проблем.
керування мало здійснюватися через браслет)
Вважаємо, бізнес-інкубатори можуть ста[14]. Однак розробка не була комерціалізована ти основним джерелом залучення іноземних і
через відсутність фінансування та неефек- внутрішніх інвестицій, а також ефективною
тивність системи фінансового регулювання.
базою формування інноваційної моделі еконоВодночас сприятливе середовище та умови міки, що полягає у виробництві та експорті видля інноваційно-технологічного розвитку в сокотехнологічної продукції з значною додаумовах економічної нестабільності можуть ною вартістю. Це особливо важливо у перспекстворювати бізнес-інкубатори, технопарки, що тиві для України, оскільки сьогодні базові гавиступають структурами для стимулювання лузі національної економіки є сировинними,
"малих" інноваторів.
такий же характер має і вітчизняний експорт.
Оскільки підтримка малого інноваційно оріПоряд з приватним фінансуванням різних
єнтованого бізнесу в Україні є особливо акту- інноваційних проектів, актуальною залишаєтьальною то, власне, бізнес-інкубатори можуть ся їх державна підтримка, фінансування і
акумулювати ресурси для нових компаній на сприяння в просуванні інноваційного продукетапі їх організації та становлення, та є інстру- ту на ринок, тобто використання разом із поментом економічної, соціальної, інноваційної датковими, бюджетних інструментів регулюполітики та політики структурної перебудови вання. Адже перш за все необхідна чітка позишляхом сприяння впровадження досягнень на- ція держави і готовність до стратегічного сприуки і техніки у виробництво, забезпечення інтег- яння, як загального (розробка й упровадженрації науки й бізнесу, а також досягнення нова- ня програм та стратегій, інституційна модерніцією етапу комерціалізації і випуску на ринок.
зація інноваційного простору країни), так і
Незалежно від спеціалізації діяльність біз- власне фінансового (в частині щорічного виконес-інкубаторів та технопарків є апріорі інно- ристання коштів бюджетів розвитку тощо).
ваційною, здійснюється без наперед визначеної
Зауважимо, що в Україні у процесі формуекономічної ефективності, здатна виявити вання інформаційно-технологічного середови"проривні ідеї" у різних сферах та комерціалі- ща прийнято ряд нормативно-правових актів,
зувати їх. Інвестор фактично виступає у вигляді які регулюють цю сферу, зокрема:
постачальника венчурного капіталу, проте його
— Постанова Верховної ради України "Про
діяльність може розглядатися і як спонсорсь- Рекомендації парламентських слухань на тему:
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Таблиця 1. Індекс глобальної конкурентоспроможності України за складовою "Інновації"
Роки
Показник інновацій
Здатність до інновацій
Якість науково-дослідних інститутів
Витрати компаній на дослідження і розробки
Співпраця університетів та промисловості у дослідженнях
та розробці
Державні закупівлі високотехнологічної продукції
Наявність вчених та інженерів

2014-2015
144 країни
82
67
66

2015-2016
140 країн
52
43
54

2016-2017
138 країн
49
50
68

2017-2018
137 країн
51
60
76

74

74

57

73

123
48

98
29

82
29

96
25

Джерело: складено на основі [10].

"Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного
простору України"";
— Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні;
— Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні";
— Закон України "Про наукові парки";
— Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";
— Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні".
Незважаючи на це, рівень глобальної конкурентоспроможності України, який тісно корелюється з активністю інновацій, розвитком
високих технологій і створення високотехнологічного товару, є досить низьким.
Як позитивний аспект зазначимо, що для
підвищення рівня конкурентоздатності на
світовому ринку було визначено у 2016 році
пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки з перспективою до 2020 року, серед яких [6]:
— фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науковотехнічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у
світі та сталого розвитку суспільства і держави;
— інформаційні та комунікаційні технології;
— енергетика та енергоефективність;
— раціональне природокористування;
— нові речовини і матеріали.
Зокрема згадані нормативно-правові акти
передбачають в тому числі й можливості застосування інструментів фінансового регулювання, зокрема бюджетного фінансування й
підтримки пріоритетних галузей та сфер, зокрема Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", віднесено до останніх ІТК. Але декларування готовності змістити вектор діяльності держави в напрямі стимулювання ІКТ не супроводжується
реальними діями, зокрема відсутні чіткі механізми та процедури застосування передбачених
інструментів фінансового регулювання у відпо-

відних документах. Так, статистичні дані визначають позицію України в даному аспекті як
слабку, що можна простежити у таблиці 1.
Для інноваційного розвитку не менш важливим поряд з підтримкою малих вже існуючих компаній є розвиток наукової, інформаційно-технічної діяльності в вищих навчальних закладах, з
метою чого створюються наукові парки. Проекти наукових парків також можуть фінансуватися як за рахунок держави, так і іноземного інвестора. Однак процедури створення наукових
парків, зокрема у вищих навчальних закладах, є
дуже громісткими, потребують низки погоджень
з Міністерством освіти і науки України, що, вважаємо, треба переглянути в напрямі спрощення.
На нашу думку, в такому контексті держава
повинна зайняти активну позицію, для недопущення відтоку не тільки інноваційних ідей та проектів
за кордон, а й разом з тим інтелектуального капіталу, адже молоді науковці, що створюють проекти на базі вищих навчальних закладів, перманентно шукають перспективи і можливості реалізації
проектів. Зважаючи на незацікавленість держави
у власних розробках фахівці продають "інтелект"
на міжнародному ринку. Так, у 2016—2017 рр. Україна займає рекордні позиції за експортом інформаційних технологій та розробок, а країни-реципієнти, в тому числі США, потім патентують й комерціалізують їх та подають за власні.
Усвідомлюючи роль інноваційної моделі
розвитку у підвищенні конкурентоспроможності України в рамках Стратегії "2020" з потребою забезпечити розвиток пріоритетних
галузей визначено наступні стратегічні пріоритетні напрями розвитку [13]:
— освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння
альтернативних джерел енергії;
— освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування,
озброєння та військової техніки;
— освоєння нових технологій виробництва
матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створен-
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ня індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;
— технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;
— впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
— широке застосування технологій більш
чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;
— розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.
Тому на другому етапі реалізації Стратегії
розвитку інформаційного суспільства в Україні
передбачається гармонізувати досягнення
інформаційного суспільства із загальносвітовими та досягти [9]:
— розбудови інформаційної інфраструктури для забезпечення доступу громадян до
інформаційних послуг та ІКТ;
— спрощення процедури доступу громадян
до інформації та знань за допомогою ІКТ;
— забезпечення сталого розвитку національної економіки за допомогою новітніх ІКТ,
насамперед е-економіки та е-комерції з використанням ІКТ;
— підвищення ефективності та якості державного управління з надання адміністративних послуг в електронній формі, прозорості та
відкритості діяльності державних органів, активності громадян та організацій у формуванні
та реалізації державної політики, здійснення
контролю за діяльністю державних органів;
— широке впровадження ІКТ в освіту, культуру, архівну справу, охорону здоров'я, охорону навколишнього природного середовища тощо;
— посилення мотивації до використання ІКТ;
— забезпечення інформаційної безпеки;
— запровадження системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні;
— забезпечення подальшого розвитку Національної системи конфіденційного зв'язку як
інтегрованої основи для загальнодержавних
інформаційних систем електронної взаємодії
державних органів;
— поліпшення кадрового потенціалу у сфері ІКТ.
В Україні є ряд компаній, які успішно реалізують значний потенціал ринку ІТ. Однією з
найбільших українських ІТ-компаній є
SoftServe, що надає широкий спектр послуг у
сферах оптимізації програмного забезпечення,
хмарних технологій, мобільних рішень, дизайну та розробки користувацьких інтерфейсів,
безпеки, а також "великих даних" й аналітики
для галузей охорони здоров'я, роздрібної торгівлі, автомобілебудування та інших. У 2015 р.

компанія відкрила новий головний європейський офіс у Львові, що є прикладом сучасної
ультрабудівлі з адміністративними приміщеннями та конференц-залами та великим розробницьким центром. Окрім розвитку інноваційних
технологій та виробництва, бізнесу, наукового
розвитку діяльність ІТ-компанії сприяє розвитку всього регіону, так як вона є динамічною і
лідером у впровадженні інноваційних процесів
та технологій. Компанія створюючи нові високооплачувані робочі місця, збільшуючи надходження у місцеві бюджети, оптимізуючи господарську діяльність комунальних підприємств
допомагає громаді досягнути значних результатів у забезпеченні добробуту та підвищенні
якості сервісу для громадян.
Заслуговує на увагу те, що SoftServe тісно
співпрацює із Львівською регіональною та
міською владою та іншими державними і комунальними установами та відома своїми численними соціальними, зокрема освітніми проектами, а також сприянням розвитку української
ІТ-індустрії. SoftServe бере активну участь у
міжнародних ініціативах, спрямованих на підтримку української ІТ-індустрії у світі (Support
Ukraine IT, Ukraine Tech Gem тощо) [14]. Крім
того, у Львові заплановано будівництво у
2018—2020 рр. ІТ кварталу. IT Park буде розташований у квадраті, обмеженому кількома
вулицями загальною площею приблизно 10 га.
Планується, що IT Park буде місцем роботи не
тільки для ІТ-спеціалістів, а й для студентів,
оскільки там буде розташовано університетський корпус (комплекс лабораторій для практичних занять). Організатори планують залучити туди найпрогресивніші технічні програми,
що є у Львові: MSс in Technology Management
Львівської бізнес-Школи, Internet of Things
Львівської Політехніки й Computer Science
УКУ. Водночас в IT Park буде тризірковий готель, що дозволить ІТ-спеціалістам та їхнім
бізнес-партнерам вести перемовини, не витрачаючи час на пересування, будуть конференцможливості, які передбачені і в офісних будівлях [14]. Також два бізнес-центри та шість офісних будівель, кожна з яких буде орендуватися
окремою ІТ-компанією, й соціальна інфраструктура, що розцінюємо як вагомий успіх.
Зазначимо, що у 2016 році також було відкрито "Хай-тек офіс Україна" — це об'єднання
підприємств у сфері високих технологій, метою
діяльності якого є створення сприятливих умов
для розвитку в Україні інноваційного бізнесу та
цифрової економіки (засновниками об'єднання
виступили Київстар — українська телекомунікаційна компанія, що надає послуги мобільного
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зв'язку, а також Водафон). У цьому успішному
прикладі ІТ доповнено комунікаціями, тобто проект має сприяти розвитку ІКТ в Україні в цілому.
Відтак спостерігаємо якісні позитивні зрушення в бік інформаційно-технологічного прогресу в комплексі із соціальними перетвореннями, проте в межах ініціатив Європейського
Союзу Україні все ж необхідно подолати також
розрив у цифрових технологіях, адаптувати
робочу силу, від продуктивності і ефективності
якої залежить національне багатство [3]. Це,
вважаємо, допоможе стримати відтік робочої
сили з України, зокрема у Польщу та Словаччину, який сягнув загрозливих масштабів упродовж 2016—2017 рр. Адже поряд з прагненням до конкурентоздатності й покращення глобального індексу за численними його параметрами залишається проблема значного розриву
у доходах громадян. Тому саме імплементація
ІТ у більшість сфер життя, що уже є реаліями
для розвинених країн, не тільки покращить економічну ситуацію, а й "оздоровить" суспільство
в частині чіткого бачення перспектив держави.
ВИСНОВКИ

Отже, активність інноваційного підприємництва є запорукою успішності економічного і
соціального розвитку країни. Незважаючи на
фазу активного становлення, сфера ІКТ вже є
основою прогресу України, а IT-інфраструктура та цифрова грамотність повинна стати конкурентною перевагою й неодмінною складовою
суспільного поступу у найближчій перспективі.
За цих умов держава повинна удосконалити
існуючу систему фінансового регулювання ІКТ
в рамках діючих стратегій розвитку та затверджених програм шляхом підвищення ефективності використання сучасних бюджетних та
податкових інструментів та передового іноземного досвіду, можливості для адаптації якого на
сьогодні є в Україні у контексті інтеграції у ЄС.
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STATE REGULATION OF THE INDUSTRY MARKET VEGETABLE PRODUCTS

Агропродовольчий ринок як складова аграрного ринку представляє складну систему інституційно сформованих
господарських зв'язків між товаровиробниками, організаціями харчової і переробної промисловості, об'єктами виробничо-технологічної інфраструктури, державними структурами, споживачами. В статті визначено вплив продовольчого ринку на сферу, що виробляє продукти харчування, зворотній зв'язок сприяє формуванню асортименту
сільськогосподарської продукції, зростання обсягів виробництва та її якості, а також зумовлює необхідну кількість
матеріально-технічних, трудових, інформаційних та інших ресурсів в виробничих і переробних галузях. Економічний механізм функціонування агропродовольчого ринку в значній мірі визначається чинним законодавством. Обгрунтовано, що з вільним виходом на ринок і можливістю вільного переміщення товарів, отриманням своєчасної
державної підтримки для здійснення ефективної виробничо-збутової діяльності товаровиробникам сільськогосподарської продукції необхідно якісне інфраструктурне забезпечення. Визначено необхідність створення оптових ринків
овочевої продукції.
Agrifood market was research as a part of the agricultural market, it is a complicated system of institutionally formed
economic connections between commodity producers, enterprises of food and processing industry, objects of production
and technologic infrastructure, government structures, consumers. The article determines the influence of food market
on food production domain; the feedback facilitates forming of a range of agricultural products, increase in its production
volume and quality, as well as determines the necessary amount of logistic, labour, informational and other resources in
production and processing industries. The economic mechanism of functioning of agricultural market is largely determined
by the current legislature. It has been substantiated that with the free entrance to the market and the ability of free
product movement, with receiving a timely government support for an effective production and marketing activity of
agricultural producers the qualitative infrastructural provision is necessary. The necessity of creating wholesale markets
of vegetable production was determined.

Ключові слова: державна підтримка, овочевий ринок, агропродовольчий ринок, обсяги виробництва, оптові ринки.
Key words: state support, vegetable market, agri-food market, production, wholesale markets.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Овочівництво є однією з основних і найбільш трудомістких галузей сільськогосподарського виробництва. Для України питання

забезпечення населення овочевою продукцією
особливо актуальні. По-перше, дуже велика
залежність галузі від природно-кліматичних
умов і, отже, району розміщення, а по-друге,
виробництво продукції характеризується ря-
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дом специфічних особливостей, властивих
тільки цієї галузі. Зі зміною економічних відносин в галузях агропромислового комплексу
формування сільськогосподарського сектора,
створення принципово нового механізму впливу на виробництво, заснованого на законах
ринку повинні були привести до раціоналізації
витрат, підвищення якості та асортименту продукції, а також до заміщення значної частини
продовольчого імпорту продукцією власного
виробництва. Тому для забезпечення стабільного функціонування ринку овочевої продукції
необхідним є його державне регулювання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Регулювання ринку здійснюється як за рахунок конкуренції та зовнішніми державними
органами, а також спостерігається тенденція
до великої залежності від конкуренції. Провідні економісти такі як А. Сміт, А. Маршалл,
К. Макконел тощо, діагностували і шукали шляхи вирішення проблем із зовнішнім регулюванням ринків [1; 2; 10].
П. Коттлер ринок розглядав як компонент
маркетингової системи, а функція маркетингу,
на його думку, полягає в тому, щоб актуалізувати потенційні обміни на ринках з метою задоволення людських потреб і бажань [15].
Проте в основному опису терміна ринкової
ефективності, як правило, обмежуються тільки
фінансовим аналізом, без повного врахування
соціальних наслідків розвитку ринків, у тому
числі і оптових, регіональних тощо.
Стиглер займав позицію, що "основна функція ринку полягає в залученні покупців і продавців" існування, безперервність і стабільність
діяльності є необхідними умовами для ефективності ринку [17].
Престон і Коллінз визначають ефективність
ринку як "об'єкта та ефективності, з якою потенційні обміни здійснені" визнаючи при цьому їх нехтування "специфікою або якості товарів або послуг, що підлягають обміну" [16].
І, нарешті, економічна концепція Паретооптимальності, або умова, за яким жоден з
учасників ринку не може отримати перевагу
над іншими без втрат [12], концептуально
бездоганна, вона не враховує впровадження
інновацій і різноманітність пов'язані з
недосконалістю ринку [5]. Формування та
ефективність функціонування споживчого
ринку в умовах ринкових відносин досліджено в роботах П.Т. Саблука [7].
Але, не зважаючи на велику кількість наукових робіт та досліджень стосовно сучасного

державного регулювання ринку, зокрема овочевого, недостатньо висвітлені ключові проблеми та напрями такого регулювання, поглиблене вивчення яких є шляхом до формування конкурентоспроможного виробництва овочевої
продукції в сільськогосподарських підприємствах і є однією з найважливіших задач вирішення продовольчої безпеки країни.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є розробка та обгрунтування
теоретичних та методичних засад функціонування агропродовольчого ринку та визначення необхідності державного регулювання овочевого ринку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На ефективність виробництва овочевої продукції впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні
чинники. Фінансово-економічна криза викликала зростання цін на енергоносії, матеріально-технічні ресурси, маркетингові та транспортні послуги, що вплинуло на собівартість
виробництва і реалізації овочевої продукції.
Ще одним ключовим фактором, який впливає
на ефективність вирощування овочевої продукції, є технологічний рівень виробництва.
Застосовувані в даний час технології також
характеризуються значними виробничими витратами, що веде до зростання собівартості
овочевої продукції.
Відмінною особливістю овочевого підкомплексу АПК є зосередження основних обсягів
виробництва овочів в господарствах населення. У зв'язку з цим у рамках аналізу, поряд з
загальними факторами і проблемами виробництва, розглядаються специфічні аспекти для
кожного із зазначених секторів.
Найбільш дієвими факторами, що обмежують розвиток сільського господарства, є високий рівень витрат на енергоносії, а також недостатній рівень фондоозброєності, хімізації,
агротехнічної культури, дефіцит кваліфікованих фахівців, нерозвиненість інфраструктури
внутрішнього ринку. До певних переваг вітчизняного сільськогосподарського виробництва
можна віднести потенційну ємність внутрішнього ринку продовольства і вільні земельні ресурси, потенціал трудових ресурсів і значні
площі не забруднених територій. Однією з центральних проблем функціонування овочевого
підкомплексу АПК у сучасних умовах є відставання в розвитку насінництва, обумовлене ліквідацією значної кількості спеціалізованих господарств, застарілістю матеріально-технічної
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бази і низьким рівнем державної підтримки
цього напрямку.
Відповідно до класичного підходу на ринку
поведінка продавця і покупця визначаються
згідно мінливих параметрів попиту і пропозиції
[10]. Ця думка, уточнюючи стихійну дію ринкових сил, сформувала основні положення до
аналізу ринку як відтворювальної категорії.
Відповідно до сучасних досліджень, під ринком
слід розуміти "сукупність існуючих і потенційних покупців товару".
Однак, наведені висловлювання не є вичерпними, оскільки сутність ринку зведена тільки
до сфери обміну і не охоплює відносини виробництва. З появою такого товару, як робоча
сила, ринок набуває загального характеру.
Неокласики, пристосовуючись до ускладнення ринкових відносин і змін господарських
умов, поглибили деякі аспекти категорії "ринок". Наприклад, А. Маршалл характеризував
ринок вільної конкуренції як оптимальну економічну середу, як єдиний організм рівноважної економіки, що складається з мобільних і
інформованих один про одного господарюючих суб'єктів [2].
М. Фрідман поперше розглядав ринок як
безпосередній компонент свободи, а потім як
опосередковану взаємозалежність між ринковими відносинами і політичною свободою і наголошував, що держава повинна стежити за
дотриманням ринкових суб'єктами "правил
гри" [11].
Загалом проблемі створення і розвитку
ефективних ринкових систем розподілу сільськогосподарської продукції приділяється
пріоритетна увага в усіх країнах світу, тому
вивчення досвіду функціонування різних моделей оптових ринків є корисним для України.
Аналіз функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції таких країн, як
Франція, Польща, Іспанія та інших країн світу
підтверджує історичну сутність, що оптовий
ринок сільськогосподарської продукції слід
розглядати як місце, де проводяться угоди
купівлі-продажу, фактично знаходиться товар
і щоденно виникає ціна рівноваги між попитом
і пропозицією.
На відміну від багатьох зарубіжних країн в
Україні поширена досить проста та примітивна з позицій організаційно-технічного рівня
форма торгівлі сільськогосподарською продукцією на продовольчих ринках населених
пунктів [7].
В умовах входження агропромислового
комплексу в ринок серед багатьох проблем, які
вимагають першочергового вирішення, важли-

ве місце займає створення досконалої системи
економічних відносин між сільськогосподарськими формуваннями, заготівельними і переробними підприємствами, сферою торгівлі. Тобто
йдеться про формування обгрунтованих, взаємовигідних інтеграційних відносинах [6].
Враховуючи складність економічних процесів та узгодження взаємозв'язків між суб'єктами господарювання в переробній промисловості, слід зазначити, що скласти якісний прогноз розвитку АПК без зацікавленої участі
функціональних, галузевих і регіональних
органів управління неможливо. У розробці повинні брати участь усі ланки вертикальних і горизонтальних структур управлінської системи.
Актуальним питанням є розбудова мережі
торгівлі з метою скорочення втрат аграрної
продукції та формування ринкових цін на неї.
[3].
Агропродовольчий ринок має складну
структуру, що охоплює фінансові, трудові та
земельні ресурси і включає випуск продукції і
послуг усіх галузей АПК. До основних функцій
агропродовольчого ринку слід віднести забезпечення стабілізації реалізаційних цін на продукцію; стимулювання зниження питомих виробничих витрат; зростання обсягів виробництва і впровадження досягнень науково-технічного прогресу. На думку В.В. Сидоренко, при
формуванні сільськогосподарського ринку необхідно враховувати такі фактори, як безперервність попиту на продукти харчування;
ємність ринку; асортимент товарної продукції;
кон'юнктура [8].
Як відзначають ряд дослідників, через сезонність виробництва в окремі періоди спостерігається тимчасовий надлишок продукції, і, як
наслідок, зниження закупівельних цін. Поряд
з вільним виходом на ринок і можливістю
вільного переміщення товарів, отриманням
своєчасної державної підтримки для здійснення ефективної виробничо-збутової діяльності
товаровиробникам сільськогосподарської продукції необхідне якісне інфраструктурне забезпечення.
З переходом України до ринкових відносин
і розвитком безпосередніх торговельних відносин з іншими країнами Європи на внутрішньому ринку відбувся процес витіснення вітчизняної продукції імпортними товарами, що часто
призводить до монополізації окремих сегментів внутрішнього споживчого ринку іноземними виробниками. Водночас імпортна продукція часто потрапляє в Україну не зовсім належної якості, а сам процес розвитку торговельної діяльності набув нецивілізованих форм.
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Державне регулювання повинно забезпечити
систему цілей, які інколи можуть конфліктувати між собою. У такому випадку необхідно
знайти компромісне вирішення. Воно має задовольнити інтереси населення країни загалом,
жителів села, сільськогосподарських і агропромислових підприємств, саму державу, оскільки інтереси населення на ринку продовольчих
товарів прямо протилежні інтересам їхніх виробників, котрі зацікавлені в підвищенні ринкових цін і зниженні податкових платежів, а
держава зацікавлена в їх підвищенні.
Забезпечення вимог продовольчої безпеки
має також соціально-економічний характер,
адже доходи і зайнятість сільського населення
значною мірою залежать від стану розвитку
аграрних підприємств. Доцільно також взяти
до уваги, що в підвищенні зайнятості, збільшенні доходів і обсягів на ринку продовольчих товарів значну роль відіграють господарства населення, на частку котрих припадає близько
80% виробництва валової продукції в галузі [9].
Досвід країн з розвинутою ринковою економікою засвідчує, що вони, дбаючи про власну продовольчу безпеку, застосовують державні важелі регулювання розвитку сільського господарства через надання державних кредитів, підтримки твердих цін, здійснення безпосередніх виплат тощо. Наприклад, в Європі
під державне регулювання підпадає 90 % цін на
сільськогосподарську продукцію у вигляді субсидій для підтримання фермерів й інших
сільських товаровиробників у зв'язку з високими цінами на засоби виробництва. Бюджетне
фінансування по "класичним" напрямками і
інструментам ЄАП на 2014—2020 рр. у поточних цінах складе близько 420 млрд євро, тобто
перевищить його розмір на 2007—2013 рр. Понад 75% складуть витрати в рамках надання
прямих субсидій і ринкові заходи, 24% — з витрати в рамках розвитку села [13]. У США федеральний уряд може субсидувати страхові
премії за ставками від 38% до 80%, у залежності
від рівня покриття і варіантів, обраних виробниками. Такий високий рівень субсидій необхідний для того, щоб зробити продукцію доступною за ціною [14].
Проте ЄС поступово намагається відмовитись від підтримки доходів фермерів через
здійснення стабілізації ціни, застосувавши механізм прямих платежів і додаткових виплат у
формі премій. Це зумовлено тим, що підтримка ціни, зазвичай, стимулює слаборозвинуте і
не конкурентоздатне виробництво та перевиробництво, що, в свою чергу, не сприяє підтриманню рівноваги між попитом і пропозицією.

Встановлення єдиної ціни підтримки є також
соціально несправедливим стосовно малих виробників і виробників, котрі перебувають у
різних природно-кліматичних умовах.
Загальним завданням державного значення
є вдосконалення українського законодавства,
яке мало б відповідати зобов'язанням України
як члена СОТ. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС передбачає його наближення до сучасної європейської системи права, що забезпечить розвиток політичної,
підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, економічний розвиток держави у межах ЄС і сприятиме поступовому зростанню добробуту громадян до
рівня у державах-членах ЄС.
Мають бути враховані державні та регіональні резерви й обсяги продукції, призначені
на експорт, і за необхідності — потреба в
імпорті окремих видів продукції. Баланс дає
змогу виявити продовольчі ресурси регіону,
можливість перерозподілу та їх нестачу.
Механізм формування цін в аграрному секторі підпорядковується єдиним методологічним
принципам, що існують в економіці держави й
визначається господарською системою та чинним законодавством. Як правило, застосовуються два методи ціноутворення: затратний та маркетинговий. Затратний метод застосовується
при планово-розподільчій системі, за якої ціна
виробленого продукту визначається із урахуванням витрат виробництва. Маркетинговий
метод застосовується при ринковій системі,
коли ціни формуються з урахуванням попиту та
пропозиції, конкуренції, світової кон'юнктури.
Оптовий ринок є важливим механізмом забезпечення продовольчої безпеки країни, розвитку конкуренції, підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських товаровиробників,
зменшення рівня тінізації економіки [4].
Організація системи оптових ринків дає
можливість поєднати інтереси сільгосптоваровиробників та торгівельних суб'єктів, дозволить гарантувати споживачам наявність якісних і доступних продуктів харчування, сприяти вітчизняним товаровиробникам у гарантованому збуті та одержанні максимальних прибутків від реалізації своєї продукції, забезпечувати достовірною інформацією про кон'юнктуру продовольчих ринків, сприяти організації закупівель, зберігання та відвантаження
продукції покупцям і ефективному її просуванню до кінцевого споживача, надавати рекламні
і маркетингові послуги, проводити сервісне
обслуговування та інші заходи для реалізації
або придбання продукції на ринках. Крім того,
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слід зазначити, що оптові ринки беруть на себе
зобов'язання підтримувати чистоту, санітарію,
утилізацію відходів, а також проводять оптимізацію транспортних і логістичних послуг.
Вони дозволяють створювати ефективний маркетинг свіжої плодоовочевої продукції місцевих виробників — особливо для малих (селянських господарств) та дрібних (у тому числі
фермерських господарств). Нині на багатьох
підприємствах організована оптова постачальницько-збутова діяльність, роздрібна торгівля
здійснюється в фірмових магазинах і "торгових
точках", є складські приміщення. Проте завищені розцінки зберігання продукції на складах
сторонніх організацій, недосконалість логістичної інфраструктури знижують конкурентоспроможність регіональних товаровиробників. Є необхідність модернізації матеріальнотехнічної бази виробничої інфраструктури. З
переходом до інноваційного етапу розвитку все
більшого значення набуває електроніка, використання сучасних комунікацій. Нові комунікаційні можливості стали основою відокремлення логістики в інфраструктурну ланку агропродовольчого комплексу, становлення системи інформаційно-консультаційного обслуговування його контрагентів, безконтактних
форм торговельних угод та інших інновацій.
Переваги у створенні мережі оптових ринків є очевидними. Це й підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва,
прозорість ринку, контроль за цінами, якість
харчових продуктів, наповнення бюджету та
оптимізація видатків, підвищення конкуренції
на споживчому ринку, створення нових робочих місць і, як результат, підвищення рівня
життя населення. Серед соціально-економічних наслідків одним із основних є виведення
сільськогосподарської продукції, вирощеної
дрібними і середніми господарствами, з тіньового на прозорий ринок.
Однією з форм державної підтримки аграрного сектора і, в тому числі об'єктів виробничо-технологічної інфраструктури, виступає
система кредитування з відшкодуванням частини кредитної ставки. Державна підтримка
розвитку інфраструктури агропродовольчого
ринку регіону здійснюється за допомогою компенсацій і інвестицій, пільгового кредитування,
товарних кредитів і лізингу, податкових пільг і
диференційованого оподаткування, митних
зборів, страхування комерційних ризиків.
ВИСНОВКИ

Таким чином, визначено, що оптовий ринок
овочевої продукції є той самий соціально-еко-

номічний важіль, який може зменшити рівень
інфляції й створити стабільні робочі місця, тим
самим зменшуючи соціальну напругу у відповідному регіоні. Створення оптових ринків сільгосппродукції — лише перший і необхідний
етап перебудови каналів товарообігу. Подальший їх розвиток як елемент цілісної системи
аграрної логістики має бути скерований в інноваційному напрямі. Лише за допомогою таких
ринків виробники отримуватимуть інформацію
про потреби ринку, реалізовуватимуть продукцію за реальними цінами, матимуть можливість
одержати замовлення на власну продукцію від
великих оптових покупців, а також зможуть
обійтися без послуг численних посередників.
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CLASIFICATION OF THE MARKETING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE
У статті розглянуто класифікаційні ознаки маркетингових активів підприємства. Взагалі, якщо говорити про загальні
тенденції, то найбільш поширеними класифікаціями маркетингових активів є поділ їх на такі типи: реляційні та інтелектуальні; зовнішні та внутрішні; брендовий капітал та клієнтський капітал.
Реляційні маркетингові активи є наслідками відносин між фірмою та ключовими зовнішніми зацікавленими сторонами,
включаючи дистриб'юторів, роздрібних торговців, кінцевих споживачів, інших стратегічних партнерів, громадські групи та
навіть державні установи. Інтелектуальні ж ринкові активи є, в свою чергу, тими знаннями, якими володіє фірма в сфері
навколишнього ринкового та економічного середовища такими, як потенційний стан ринкових умов та суб'єктів господарювання, включаючи конкурентів, клієнтів, канали розповсюдження, постачальників та групи соціальних та політичних інтересів.
Внутрішні маркетингові активи включають патенти, певні управлінські концепції, ноу-хау, авторські права, комп'ютерні та адміністративні системи, організаційна структура та корпоративна культура й ін. Маркетингові активи, засновані
на зовнішній підтримці, пов'язані з клієнтами, сформованим ланцюгом постачання, залежні від партнерських відносин з
іншими компаніями і місцевими громадами, а також включають бренди, торговельні марки, імідж і репутацію компанії.
Брендовий капітал — це диференційний вплив впізнаваності бренду і відповідної реакції споживачів на елементи маркетингового міксу, розробленого для цього конкретного бренду, у порівнянні з тими самими елементами маркетингового комплексу, однак для певного умовного продукту або послуги. На противагу цьому, клієнтський капітал має суто фінансовий
характер, як і дисконтований потік очікуваного доходу від фактичних та потенційних покупців фірми.
Визначено, що існує досить багато підходів до класифікації маркетингових активів і кожен дослідник намагається використовувати ті класифікаційні ознаки, які допоможуть, на його думку, найкраще відсортувати маркетингові активи компанії з метою подальших маніпуляцій ними. Одним із найкращих і найбільш універсальних підходів є класифікація маркетингових активів за об'єктом спрямування та чинниками впливу, тобто на внутрішні та зовнішні, які, в свою чергу, пов'язують із клієнтами, партнерами та посередниками.
The article deals with the criteria of classification of marketing assets of the enterprise. Basically, when dealing with general
trends, the most common classifications of marketing assets are their division into the following types: relational and intellectual;
external and internal; brand capital and customer capital.
Relational marketing assets are the result of relationships between the firm and key external parties concerned, including
distributors, retailers, end users, other strategic partners, community groups and even governmental institutions. Intelligent
market assets, in turn, are the knowledge that the firm possesses in the field of the surrounding market and economic environment,
such as the potential state of market conditions and business entities, including competitors, customers, distribution channels,
suppliers and groups of social and political interests.
Internal marketing assets include patents, certain managerial concepts, know-how, copyright, computer and administrative
systems, organizational structure and corporate culture, etc. Marketing assets, based on external support, are connected with the
clients, the established chain of supply, dependent on partnerships with other companies and local communities, and include
brands, trademarks, image and reputation of the company.
Brand capital is the differential effect of the brand recognition and the corresponding consumer reaction to the elements of a
marketing mix developed for that particular brand, as compared to the same elements of the marketing complex, but for a
particular conventional product or service. In contrast, customer capital has a purely financial nature, as well as a discounted
flow of the expected returns from actual and potential buyers of the firm.
It has been determined that there are many approaches to the classification of marketing assets, and each researcher tries to
use those classification features that will help, in his opinion, best sort the marketing assets of the company in order to further
manipulate them. One of the best and most universal approaches is the classification of marketing assets by target and factors of
influence, that is, on internal and external, which, in turn, are associated with clients, partners and intermediaries.

Ключові слова: маркетингові активи, класифікація, брендовий капітал, клієнтський капітал, підприємство.
Key words: marketing assets, classification, brand capital, customer capital, enterprise.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сучасному етапі розвиток економічної
науки характеризується відсутністю єдиних
підходів у визначенні поняття маркетингових

активів, закономірностей їх руху та специфіки
їх класифікації. Сутність та класифікація маркетингових активів є важливими елементами
підвищення ефективності функціонування
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підприємств, тому обрана тема набуває особливої актуальності дослідження.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сучасному етапі предметом дискусій як
науковців, так і практиків виступають наукові
підходи до класифікації маркетингових активів
підприємства. Кожен дослідник, а саме: Євтушенко Г., Калініченко М., Компанцев М., Піняк І.,
Соломянюк Н., Фомішина В., Циганкова Т.,
Черкаський І. та інші, виокремлював свої класифікаційні ознаки і розподіляв види маркетингових активів на окремі групи на основі
єдності певних характеристик. Але, незважаючи на наявність численних науково-методичних розробок, проблеми дослідження теоретичних засад маркетингових активів залишаються фрагментарно не дослідженими та потребують подальшого наукового обгрунтування.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження полягає в аналізі сучасних наукових підходів стосовно найбільш відомих класифікаційних ознак та відповідних груп
маркетингових активів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Г. Мюльбахер та Дж. Фагі у своїй праці зазначають, що маркетингові активи можуть бути
як реляційними (засновані у відносинах з клієнтами, постачальниками, стратегічними партнерами тощо) та інтелектуальними (наприклад,
знаннями ринку) [1, с. 3]. Ці ж автори розробили іншу класифікацію, відповідно до якої існують чотири типи маркетингових активів: активи на основі клієнта; активи ланцюга постачання; активи на основі альянсу; і внутрішні активи.
Відповідно, активи на основі клієнта охоплюють сприйняття клієнтом компанії та її товарів, прихильність клієнта до даної компанії
та побудову міцних і взаємовигідних відносин між компанією та клієнтом. Активи ланцюга постачання охоплюють канали розподілу та налагоджені відносини з посередниками та торговими агентами. Активи на основі
альянсу стосуються найперше партнерів даного підприємства і відносин між компанією
та даними партнерами, сюди, зокрема, належать і так звані мережеві маркетингові активи. Нарешті, внутрішні активи включають, поперше, вже згадані інтелектуальні активи,
тобто знання ринку, креативні ідеї і т. ін., а

по-друге, відносини між компанією і її власним персоналом, що ведуть до мотивації останнього. Як бачимо, в центрі дослідження
тут перебуває переважно "реляційна" складова маркетингових активів, яка й класифікується.
Дещо інший підхід до класифікації та виокремлення ключових типів маркетингових активів знаходимо у Г. Євтушенко.
Так, Г. Євтушенко класифікує маркетингові
активи підприємства за наступними типами:
1. Клієнтські активи, куди входять особисті
знайомства і зв'язки, контракти та угоди, портфель замовлень, надійність поставок, якість
гарантійного обслуговування, оформлення
місць продажу товару, сітьові системи зв'язку,
клієнтські бази даних.
2. Споживчі активи, які включають естетичне оформлення товару, дизайн пакування, купівельна прихильність, створення довіри, створення цінності, створення переваги, забезпечення відданості, вплив на поведінку споживачів, реакції на зміну моделі поведінки споживачів, CRM-системи.
3. Партнерські активи, а саме: ділова співпраця, портфель замовлень, франшизи, право
користування, відносини з фінансовими колами, відносини з органами місцевого та державного управління, ліцензії, контракти, канали
розподілу, конкуренція.
4. Марочні активи, тобто товарний знак,
марочне/фірмове найменування, фірмовий
стиль, найменування місця походження товару, торгова марка, сімейність марки, авторське право, марки якості, імідж, репутація, бренд
[2, с. 51].
Як бачимо, при цій класифікації маркетингові активи розподіляються на такі, що формуються навколо споживача (клієнтські активи), такі, що формуються навколо товару (споживчі активи), такі, що формуються навколо
ділових партнерів (партнерські активи) і, нарешті, такі, що формуються навколо самої
фірми (марочні активи). Таким чином, кожен
тип активів за представленою класифікацією
має свій конкретний об'єкт, хоча, звісно,
кінцевою ціллю при застосуванні будь-якого
маркетингового активу з будь-якої з даних
груп є споживач.
Повністю відрізняється від попередніх підхід до класифікації маркетингових активів, розроблений Л. Мороз та Т. Лебідь. Зокрема у
своїй статті ці науковці виокремлюють такі
ключові типи маркетингових активів:
— репутаційні активи, що включають, наприклад, торгову марку. Згідно з авторами, на-
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явність таких активів сприяє зростанню довіри
споживача до компанії та її продукції, що, в
свою чергу проявляється в підвищенні обсягів
продажу, а також у сплаті споживачами цінових премій;
— активи, представлені власними технологіями компаній (із включенням сюди патентів,
авторських прав та виробничих секретів), що
дозволяють компаніям прибутково застосовувати унікальні знання;
— стратегічні активи, куди включають наявні переваги компанії, завдяки яким ця компанія виступає монополістом або ж присутня
на унікальному ринку [3, с. 216].
Оскільки перші два типи маркетингових активів при даній класифікації сформульовані досить чітко та зрозуміло, варто акцентувати
особливу увагу на розгляді та визначенні такого типу маркетингових активів, як стратегічні
активи. Так, автори даної класифікації, Л. Мороз та Т. Лебідь, вважають, що в цьому контексті до стратегічних активів варто віднести
ряд здібностей та можливостей компанії, а
саме:
1) можливість своєчасно виявити актуальні потреби та запити потенційних споживачів;
2) можливість проаналізувати економічну
кон'юнктуру ринку товарів та послуг, що дозволяє ефективно, швидко та якісно задовольнити ідентифіковані потреби та бажання;
3) можливість проаналізувати зони стратегічних ресурсів, а також проаналізувати
діяльність так званих груп, що чинять стратегічний вплив;
4) можливість висувати конкурентоспроможні ідеї в царині конструювання, технологій
та організації процесу виробництва товарів і
послуг, які будуть користуватися попитом на
ринку;
5) можливість реалізувати конкурентоспроможні ідеї під час виробництва товарів і послуг,
просувати їх на ринок, організовувати їх
післяпродажний сервіс;
6) можливість підтримувати конкурентний
статус фірми за рахунок управління стратегічними зонами господарювання;
7) можливість здійснювати постійне вдосконалення виробничого потенціалу компанії,
тобто розширення її граничних можливостей.
Взагалі, якщо говорити про загальні тенденції, то найбільш поширеними класифікаціями маркетингових активів є поділ їх на такі
типи:
— реляційні та інтелектуальні;
— зовнішні та внутрішні;

— брендовий капітал та клієнтський капітал.
Розглянемо дані класифікаційні пари детальніше.
Як зазначає Р. Срівастава, маркетингові активи складаються, головним чином, з двох
типів: реляційні та інтелектуальні [4, с. 5]. Такі
активи, в основному, є зовнішніми для фірми і,
як правило, не відображаються в балансі та є в
основному нематеріальними. Проте "запаси"
цих активів можуть бути створені, розширені,
використані та оцінені. Реляційні маркетингові
активи є наслідками відносин між фірмою та
ключовими зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи дистриб'юторів, роздрібних
торговців, кінцевих споживачів, інших стратегічних партнерів, громадські групи та навіть
державні установи. Зв'язки, що лежать в основі
цих відносин, та їхні джерела можуть відрізнятися залежно від типу зацікавлених сторін.
Наприклад, бренд та канали розповсюдження
відображують зв'язки між фірмою та її клієнтами та каналами. Цінність бренду може бути результатом широкої реклами та чудової функціональності продукту. Канали розподілу можуть бути результатом давніх та успішних ділових відносин між фірмою та основними учасниками каналу.
Інтелектуальні ж ринкові активи є, в свою
чергу, тими знаннями, якими володіє фірма в
сфері навколишнього ринкового та економічного середовища, такими як потенційний
стан ринкових умов та суб'єктів господарювання, включаючи конкурентів, клієнтів, канали розповсюдження, постачальників та
групи соціальних та політичних інтересів.
Зміст та елементи знань включають факти,
сприйняття, переконання, припущення та
прогнози. При цьому, зміст кожного типу та
їх джерела значно відрізняються один від
одного. Таким чином, можна розвинути прогнози щодо того, як розвивається конкретна
галузь, щоб компанія знала, як відреагує ринок при загальному зниженні продажів у
певній галузі на певний відсоток, або коли
альтернативний товар почне реалізовуватись
на ринку. Або фірма може з часом накопичувати унікальні факти, переконання та припущення про смаки своїх клієнтів, виробничі
процеси або відсталість, щоб певним чином
реагувати на просування, продаж та зміну цін
на ринку.
Дослідженням зовнішніх та внутрішніх маркетингових активів компанії і детальним розглядом цієї класифікації займаються Г. Євтушенко та В. Лазаренко. Як зазначають ці авто-
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ри, існують внутрішні та зовнішні маркетингові
активи компаній, при цьому внутрішні маркетингові активи включають патенти, певні управлінські концепції, ноу-хау, авторські права, комп'ютерні та адміністративні системи,
організаційна структура та корпоративна
культура й ін. У той час маркетингові активи,
засновані на зовнішній підтримці, пов'язані з
клієнтами, сформованим ланцюгом постачання, залежні від партнерських відносин з іншими компаніями і місцевими громадами, а також
включають бренди, торговельні марки, імідж і
репутацію компанії [2, с. 51]. Однак на цьому
дослідники не зупиняються і детальніше розглядають сутність та склад кожного з представлених у їхній класифікації типів маркетингових активів.
Так, зовнішні маркетингові активи варто
розділити ще на три підтипи — маркетингові
активи, пов'язані з клієнтами, маркетингові
активи, сформовані ланцюгом постачання та
маркетингові активи, залежні від партнерських
відносин з іншими компаніями. Тут, власне,
можна спостерігати певну аналогію з підходом
до класифікації, розробленим даними науковцями дещо раніше. Проте в конкретному випадку вони деталізують склад кожного із зазначених типів маркетингових активів підприємства [2, с. 52].
Так, перший тип маркетингових активів —
маркетингові активи, пов'язані з клієнтами,
— включає лояльність споживачів, позитивну репутацію фірми, надійність бренду, рівень
доступності запропонованої споживчої
цінності, ступінь гнучкості реакції на турбулентність ринку як зміну моделі поведінки
споживача.
Наступний тип маркетингових активів —
маркетингові активи, сформовані ланцюгом
постачання, — включає оптимальність і
гнучкість мережі розподілу, контрольованість
цієї мережі розподілу, безперебійність та
надійність поставок, ступінь сформованості
партнерських відносин в рамках конкретно цієї
мережі.
Внутрішні маркетингові активи або маркетингові активи, що базуються на внутрішній
підтримці, включають кадрову і технологічну
компетентність персоналу, забезпечення переваг у витратах за усім ланцюгом формування
споживчої цінності, наявність ефекту досвіду,
розвиненість інформаційного забезпечення
прийняття управлінських рішень, наявність авторських прав та наявність патентів, а також
характер і поширеність корпоративної культури.

Нарешті, останній тип маркетингових активів підприємства, що вважається зовнішнім і
кваліфікується як маркетингові активи, залежні від партнерських відносин з іншими компаніями, включає в себе такі складові, як участь
у горизонтальних мережах (злиттях та поглинаннях), доступ до управління, підтримку партнерських відносин з підприємствами однієї
стратегічної групи, диференціацію та координацію маркетингової стратегії фірми, а також
комплементарність технологій, що дозволяє
досягти синергетичного ефекту при виробництві та реалізації товарів та послуг конкретною групою компаній чи стратегічним альянсом.
Розглядом третьої класифікації — поділу
маркетингових активів на "брендовий капітал"
та "клієнтський капітал" — займаються одразу
декілька груп науковців. Перша з них — Р. Раст,
Т. Амблер, Г. Карпентер та В. Кумар — зазначає, що протягом останніх 10—12 років маркетологи значно розширили свої знання про маркетингові активи та як вони сприяють економічному здоров'ю фірми, однак зараз особливо
актуально зосередити увагу на двох відомих
типах маркетингових активів, а саме брендовому капіталі та клієнтському капіталі [5, с. 81].
Для доведення значущості класифікації маркетингових активів за даними типами ця група
науковців здійснила ретельний аналіз обох
типів.
Зокрема, розглядаючи брендовий капітал,
вони зазначають, що бренди вже давно визнані
значущими, потужними символами, але офіційний аналіз серйозно розпочався лише з 1990-х
років, коли почали описувати так званий брендовий капітал, що, як вважалось, складається
з чотирьох компонентів: відомості про бренд,
сприйняття якості, асоціації брендів та лояльність до брендів. Ще одне загальноприйняте уявлення, розглянуте Р. Растом, Т. Амблером, Г. Карпентером та В. Кумаром, характеризує брендовий капітал як "багатогранний
вплив, який знання бренду чинить на реакцію
споживачів або клієнтів на маркетинг цієї марки". Тобто бренд має зв'язуватись із набором
асоціацій. Більш потужний бренд є більш яскравим і легко нагадує безліч образів, що збільшує його загальну цінність.
Для вимірювання брендового капіталу автори концепції пропонували різні не фінансові
методи. Одна група цих методів вимірює знання покупців про бренди з завданням вільної
асоціації, за допомогою проектної методики,
методів, розроблених з метою виявлення метафоричного значення брендів, а також способів
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більш чіткого вимірювання структури асоціацій. Спільний аналіз також дає уявлення про
брендовий капітал, розбиваючи загальну
вартість на вартість, яка виникає внаслідок атрибутів продукту, та вартість, що виникає внаслідок торгових марок. Друга ж група методів
оцінки брендового капіталу, що називаються
"залишковими підходами", націлена на оцінку
вартості бренда за допомогою дедукції, тобто,
оцінюючи вплив інших факторів, а потім приписуючи залишковий вплив на вартість бренда.
Третя група методів намагається виміряти
вартість брендів шляхом вивчення різних показників ринкової ефективності. Фінансовий
світ та показник Interbrand — це два найбільш
відомі вимірники. При розрахунку вартості
бренду Interbrand включаються дані про лідерство на ринку, стабільність, інтернаціональність, тенденції розвитку бренду, підтримку, рівень захисту та характеристику ринків, на
яких він працює.
При розгляді ж клієнтського капіталу, дослідники зазначають, що капітал клієнта
фірми як суму цінностей клієнтів компанії.
При дослідженні клієнтського капіталу увага
концентрується навколо парадигми прямого
маркетингу, в якій були присутні персоніфіковані дані про окремих клієнтів та їх реакції
на маркетингові заходи (як правило, рекламна розсилка) [6; 7]. Відповідні роботи щодо
довгострокової цінності відносин з клієнтами
виникли на арені фінансових послуг та у галузі високих технологій. Через вимоги до даних підхід оцінки клієнтського капіталу як
сукупності певних маркетингових активів
підприємства у значній мірі обмежений
кількома бізнес-сценаріями (наприклад, прямим маркетингом, підпискою, фінансовими
послугами, В2В) та кількома маркетинговими
змінними (наприклад, прямими розсилками,
персональним продажем, телефонним маркетингом, ціною).
Ще однією групою вчених, які займались
аналізом класифікації маркетингових активів
підприємства на брендовий капітал та клієнтський капітал, є Дж. Ромеро та М. Ягуе. Зокрема вони наголошують, що брендовий капітал
та клієнтський портфель — це два типи маркетингових активів, складові яких допомагають
компаніям отримувати прибуток через їх вплив
на конкурентні переваги [8, с. 592]. Дослідники
визначають брендовий капітал як диференційний вплив впізнаваності бренду (включаючи
імідж бренду та інформативність бренду) і
відповідної реакції споживачів на елементи
маркетингового міксу, розробленого для цьо-

го конкретного бренду, у порівнянні з тими самими елементами маркетингового комплексу,
однак для певного умовного продукту або послуги. На противагу цьому, клієнтський капітал, як вважають Дж. Ромеро та М. Ягуе, має
суто фінансовий характер, як і дисконтований
потік очікуваного доходу від фактичних та потенційних покупців фірми. У своєму дослідженні автори використовують терміни "брендовий капітал" та "клієнтський капітал" для
опису активів, створених маркетинговими заходами, орієнтованими на формування бренду
та приваблення клієнтів, і які, як очікується,
генеруватимуть майбутні грошові потоки компанії.
Оскільки маркетингове середовище на сьогодні є надзвичайно турбулентним, немає сенсу розглядати будь-які принципи та механізми формування та використання будь-яких
типів маркетингових активів у статиці — важливим є простеження динаміки їх розвитку.
Так, розвиток реляційних та інтелектуальних
маркетингових активів багато в чому переплітаються. Це простежує у своїй праці Р.
Срівастава. Як зазначає автор, обидва типи
маркетингових активів еволюціонують частково через неминучу взаємодію фірми з суб'єктами в ринковому середовищі [4, с. 5]. Близькість
відносин дає змогу розвивати, перевіряти та
вдосконалювати знання про навколишнє ринкове середовище. Знання про навколишнє ринкове середовище, у свою чергу, допомагає
фірмі вибрати, які активи (у тому числі й маркетингові) потрібно накопичувати, як це робити і коли. Реляційні та інтелектуальні ринкові активи також мають кілька загальних характеристик. Обидва типи маркетингових активів нематеріальні; вони не можуть бути
інвентаризовані або фізично поділені на певні
частини. Тим не менше, обидва можуть бути
оцінені з точки зору їх запасів.
ВИСНОВКИ

Отже, існує досить багато підходів до
класифікації маркетингових активів і кожен
дослідник намагається використовувати ті
класифікаційні ознаки, які допоможуть, на
його думку, найкраще відсортувати маркетингові активи компанії з метою подальших
маніпуляцій ними. Одним із найкращих і
найбільш універсальних підходів є класифікація маркетингових активів за об'єктом
спрямування та чинниками впливу, тобто на
внутрішні та зовнішні, які, в свою чергу, пов'язують із клієнтами, партнерами та посередниками.
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НАВЧАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ
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TRAINING AS A SOCIAL METHOD OF DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL PERSONNEL
OF THE ENTERPRISE
У статті визначено, що навчання персоналу — це структурований, за планом і методично здійснюється процес
отримання професійних знань, навичок і умінь співробітників з урахуванням цілей, стратегій і потреб підприємства.
Визначено три види навчання персоналу: підготовка кадрів; підвищення кваліфікації кадрів; перепідготовка кадрів.
Розглянуто такі методи активного навчання: тренінги; програмоване і комп'ютерне навчання; ділові та рольові ігри;
розбір практичних ситуацій (case-study); баскет-метод; модульне навчання; дистанційне навчання; наставництво;
навчання дією ("аctionlearning"); навчання в робочих групах; метафорична гра; навчання за методом "Shadowing";
навчання за методом "Secondment"; навчання за методом "buddying"; "супервізія". У результаті зроблено висновок,
що від правильного вибору методу розвитку співробітників і підвищення їх кваліфікації дозволить компанії розвиватися, підвищити його ефективність і поліпшить його показники. Наведено порівняльну характеристику сучасних
методів навчання персоналу.
Наведено етапи процесу розвитку управлінського персоналу підприємства. У роботі здійснено поділ всіх факторів, які можуть вплинути на рівень мотивації співробітників (як негативно, так і позитивно) поділено на три групи:
індивідуальні; демографічні; ситуаційні.
The article has defined that personnel training is a structured, planned and methodically implemented process of
obtaining professional knowledge, skills and abilities of employees taking into account the goals, strategies and needs of
the enterprise. Three types of personnel training have been determined: training of personnel; advanced training of
personnel; retraining of personnel. The following methods of active training have been studied: skill development;
programming and computer training; business and role playing games; case study; basket method; modular training;
distance learning; mentoring; action learning; training in working groups; metaphorical game; learning by the "Shadowing"
method; learning by the "Secondment" method; learning by the "buddying" method; "Supervision". As a result, it has
been concluded that the right choice of the method of employee development and skillsupgrading will allow the company
to develop, increase their efficiency and improve their performance. The comparative characteristic of modern methods
of personnel training has been given.
The stages of the development process of the managerial personnel of the enterprise have been presented. In the
paper all factors that can affect the level of motivation of employees (both negatively and positively) have been classified
into three groups: individual; demographic; situational.

Ключові слова: персонал, навчання, мотивація, управління, підприємство, розвиток.
Key words: personnel, training, motivation, management, enterprise, development.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині швидко розвивається бізнес і зростає конкуренція. Успіх підприємства залежить від ефективності роботи його персоналу. Тобто головний
ресурс будь-якої організації — це професійно
підготовлені співробітники, які забезпечать результативну роботу. Тому проблема розвитку персоналу актуальна для підприємств.

Шекшні С., та ін. Результати досліджень вищеназваних вчених охоплюють широке коло зазначеної
проблеми. Однак динаміка розвитку ринку праці
в країні потребує проведення постійних досліджень з метою вивчення основних напрямків і заходів подальшої реалізації процесу вдосконалення системи розвитку управлінського персоналу на
підприємстві.

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням різних аспектів питання розвитку персоналу присвячені наукові праці Беляєва А.,
Іванова С., Кондратьєва Є., Старостиної Н.,

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення шляхів вдосконалення системи професійного навчання управлінського
персоналу, що дозволило б поліпшити результативність діяльності підприємства.

72
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2017
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Навчання персоналу — це структурований, за
планом і методично здійснюється процес отримання професійних знань, навичок і умінь співробітників з урахуванням цілей, стратегій і потреб
підприємства. Як правило, розрізняють три види
навчання персоналу:
— Підготовка кадрів — планомірне і організоване навчання і випуск кваліфікованих кадрів
для всіх областей діяльності, які володіють сукупністю спеціальних знань, умінь, навичок і способами навчання.
— Підвищення кваліфікації кадрів — навчання кадрів з метою удосконалення знань, умінь, навичок і способів спілкування в зв'язку з ростом
вимог до професії або підвищення на посаді.
— Перепідготовка кадрів — навчання кадрів з
метою освоєння нових знань, умінь, навичок і способів спілкування в зв'язку з оволодінням новою
професією або зміненими вимогами до змісту та
результатів праці [2].
Користь і переваги, які отримує підприємство
в результаті підвищення кваліфікації персоналу,
виражається в: підвищенні результативності
підприємства і ефективності співробітників; успішному вирішенні проблем і завдань; швидкої адаптації до мінливих вимог ринку і, в цілому, зовнішнє
середовище; підтримки рівня конкурентоспроможності.
Для навчального процесу залучають фахівців
підприємства, запрошують тренерів, або створюють власні навчальні центри.
При цьому виникають питання, які методи
(способи оволодіння знаннями) навчання використовувати для підвищення кваліфікації співробітників.
Традиційними методами навчання є лекції, семінари та самостійне навчання. Вони є головними
при передачі знань, але мають деякі недоліки: не
дозволяють враховувати різний рівень знань, не
передбачають зворотного зв'язку, що показує, як
засвоїлась надана інформація.
Такі методи навчання персоналу, як семінари
використовуються для пошуку нових ідей, обговорення проблем і вироблення спільних рішень.
Нині найбільш поширеними є такі методи активного навчання [5]:
— тренінги (проведення ділових ігор з подальшим аналізом і закріпленням ефективних стратегій поведінки для типових ділових ситуацій,
вони розвивають комерційні та управлінські навички);
— програмоване і комп'ютерне навчання
(інформація може надаватися блоками в друкованому вигляді або на моніторі комп'ютера);
— ділові та рольові ігри (моделювання різних
сторін професійної діяльності працівника);
— розбір практичних ситуацій (case-study)
(Метод передбачає аналіз вивчення різних ситу-

ацій, що склалися в тій області діяльності, в якій
той, якого навчають підвищує свою компетентність);
— баскет-метод (грунтується на імітації ситуацій, що часто зустрічаються в практиці роботи
керівників, хто навчається пропонують виступити
в ролі керівника).
На теперішній час активно починають використовувати у вітчизняній практиці сучасні методи
навчання персоналу, які прийшли з Заходу. Це такі
методи, як: модульне навчання; дистанційне навчання; наставництво; навчання дією; навчання в
робочих групах; метафорична гра; методи
"Shadowing", "Secondment" і "buddying".
1. Модульне навчання. Під час застосування
методу матеріал розбивається на самостійні модулі будь-якої системи знань. Модулі відрізняються цілями, методами і завданнями, які освоюються в кожному модулі. Переваги цього методу в
гнучкості, тобто в можливості змінювати модулі в
залежності від запиту слухачів.
2. Дистанційне навчання. Суть цього методу в
тому, що для навчання персоналу використовуються кошти телекомунікаційних технологій на
відстані між викладачем і його учнем. Переваги:
навчання здійснюється на робочому місці; залучається велика кількість працівників; знання можна тут же застосувати на практиці даного підприємства.
3. Наставництво (англ. Coaching, "коучинг").
Коучинг — система реалізації спільного соціального, особистісного та творчого потенціалу
учасників процесу розвитку з метою отримання
максимально можливого ефективного результату
[3].
Відмінною особливістю коучингу є те, що коуч
допомагає початківцям співробітникам знайти
власне рішення, а не вирішує проблему за нього.
Коуч повинен бути експертом у тому, як допомагати іншим у розкритті їх власних можливостей.
4. Навчання дією ("аctionlearning"). Основою в
цьому методі є група співробітників, кожен з яких
вирішує поставлене перед ним реальне завдання (а
не штучні ситуації і вправи), тобто аналізують ситуацію і постановку цілей, продумують кроки реальних дій.
5. Навчання в робочих групах. У робочій групі
беруть участь всі працівники, незалежно від їх
посадового рівня. Це можуть бути і лінійні співробітники, і менеджери вищої ланки. Перед групою
ставиться завдання, далі вони вибирають відповідального, а він, у свою чергу, організовує зустрічі,
складає протоколи і записує підсумкові рішення
групи, тобто становить алгоритм дій для вирішення поставленого завдання і визначає терміни її
реалізації.
6. Метафорична гра. Основне завдання цього
методу — знайти новий спосіб вирішення ситуації.
Унікальність його в такому: для вирішення ситуації береться метафора, легенди або казки, які пе-
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редають проблему в ділових ситуаціях. Цей метод
дає можливість показати творчі здібності співробітників, а так само по-новому поглянути на ситуацію і змінити старі стереотипи.
7. Навчання за методом "Shadowing" (від англ.
— "тінь", "буття тінню"). Цей метод передбачає, що
підопічний стає "тінню" фахівця з досвідом, постійно знаходиться поруч з ним на роботі протягом
одного — двох днів. Цей метод використовується
для: профорієнтації, первинної адаптації, підвищення інтеграції підрозділів, обмін досвідом та
навчання фахівців кадрового резерву.
8. Навчання за методом "Secondment" (прикомандирування). Навчання працівників проводиться за допомогою "прикомандирування" персоналу на інше місце роботи (іншої компанії або інший
відділ або підрозділу тієї ж організації) на час для
оволодіння додатковими новими навичками і знаннями, а потім назад повертається на своє робоче
місце. Тимчасове переміщення може бути короткостроковим (близько 100 годин робочого часу) і
довгостроковими (до року).
9. Навчання за методом "buddying" (від англ.
— "підтримка"). До співробітника фіксується партнер — "buddy". В основі цього методу лежить надання один одному інформації та зворотного
зв'язку. Метод використовується в процесі адаптації працівника як нової людини, так і вже працює, але змінив позицію в організації; для передачі інформації між структурними підрозділами та
компаніями, які співпрацюють один з одним; для
розвитку "поведінкових" навичок. Від інших методів buddying відрізняється тим, що напарники
рівноправні — матеріали, відомості, дані, поради
або зворотний зв'язок дається в двосторонньому
вигляді, тобто, немає "старшого" і "молодшого",
"наставника" і "підопічного".
10. "Супервізія" (від лат. "Supervidere" — "дивитися зверху"). Це консультування у фахівця професійних задачдля розвитку певних зон у працівника і підвищення його професійного рівня. Супервизор постійно не спостерігає за працівниками. Супервізія використовується для оцінки і навчання співробітників, коли розбираються помилки, знаходять відповіді на виниклі питання.
У результаті можна зробити висновок, що від
правильного вибору методу розвитку співробітників і підвищення їх кваліфікації дозволить
компанії розвиватися, підвищити його ефективність і поліпшить його показники.
У цілому варто відзначити, що система розвитку управлінського персоналу включає в себе
наступні елементи: професійне навчання, ротацію, планування кар'єри персоналу організації,
делегування повноважень, перепідготовку та
підвищення кваліфікації кадрів. На наш погляд,
основним елементом і найважливішою ланкою
розвитку управлінського персоналу організації є
навчання. У числі основних видів навчання виділяють [6]: підвищення кваліфікації кадрів — це

навчання, метою якого є вдосконалення умінь,
навичок і знань; підготовка кадрів — це планомірне навчання, що має на увазі випуск висококваліфікованих кадрів для всіх видів людської діяльності; перепідготовка кадрів — це навчання, метою якого є придбання людиною нових знань,
умінь і навичок через оволодіння будь-якої нової
професії [1].
Варто відзначити, що в даний час, на жаль,
співробітники організацій не зацікавлені в розвитку своїх здібностей і професійному навчанні, орієнтуючись більшою мірою на отриманні доходу.
Проте в будь-якій організації існують працівники, у яких є бажання отримувати нові знання для
виконання найскладніших виробничих функцій і
завдань, але немає можливості здійснити навчання. В цьому випадку на допомогу приходять роботодавці, які надають можливість персоналу розвиватися і навчатися, адже саме такі співробітники сприяють підвищенню ефективності роботи
організації.
У сучасних умовах висококваліфіковані кадри
розглядаються як одне з важливих переваг серед
конкурентів. Організація здатна підвищувати свою
ефективність у тому випадку, якщо співробітники
розуміють її місію, цілі розвитку і стратегію. Це
можна пояснити тим, що відбувається підвищення причетності персоналу до реалізації завдань
організації, а разом з цим зростає їхня мотивація.
Розвиток персоналу організації, а зокрема, систематичне навчання дозволяє в повній мірі розкривати приховані можливості і здатності персоналу
[4].
Нині існує безліч сучасних методів навчання
управлінського персоналу, що робить процес
пізнання нового більш продуктивним і цікавим. У
таблиці 1 представлені методи навчання найчастіше зустрічаються у вітчизняній практиці, а також
переваги і недоліки кожного з представлених методів.
Отже, процес розвитку управлінського персоналу підприємства проходить через ряд послідовних кроків.
Крок 1: визначаємо цілі розвитку персоналу
Динамічність сучасних бізнес-процесів ускладнює
визначення короткострокових і довгострокових
тенденцій в підприємництві. Розвиток персоналу
дозволяє підвищити адаптивність співробітників
до актуальним тенденціям бізнесу і сформувати
націленість на розвиток галузі, в якій вони задіяні.
Застосування ефективних методик навчання і
розвитку працівників допомагає організації "створювати" власних фахівців, підвищувати продуктивність їх праці, адаптувати їх до швидко мінливих умов роботи, знижувати плинність кадрів і т.д.
Для досягнення бажаного результату необхідно керуватися такими принципами:
— послідовність і цілісність системи розвитку
фахівців;
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика сучасних методів навчання персоналу
Найменування
методу
Модульне
навчання
Дистанційне
навчання

Наставництво

Робочі групи
(РГ)

Характеристика методу

Переваги

Недоліки

Метод полягає в розбивці матеріалу на
окремі, самостійні частини (модулі)
будь-якої системи знань
Використання телекомунікаційних
засобів для навчання на суттєвій
відстані між викладачем і навчаються

гнучкість; вибірковість; можливість
змінювати послідовність модулів

втрата цілісності сприйняття
матеріалу; зниження логічної
зв'язності блоків знання
необхідний високий рівень
технічної оснащеності
навчального процесу;
відсутність особистого контакту
з викладачем може знизити
навчальну мотивацію слухача
обмеженість можливості
підбору наставників в зв'язку з
високими вимогами до
професійних, особистісних і
комунікативних якостей
наставника
розчарування в разі
безпідставного неприйняття
керівництвом пропозицій групи,
що може викликати негативний
діловий настрій

Індивідуальне або колективне
шефство досвідчених співробітників
організації над знову прийшли
молодими кадрами, що надає
допомогу їх адаптації та професійного
вдосконалення
РГ розробляє алгоритм дій для
ефективного вирішення поставленого
завдання, а також визначає терміни її
реалізації

Навчання
методом
«Shadowing»

Співробітникові компанія надає
можливість побути «тінню» чинного
керівника. Співробітник спостерігає і
фіксує моменти, протягом всього часу
роботи

Навчання
методом
«Secondment»

Тимчасова відрядження співробітника
в іншу організацію або підрозділ, з
метою придбання нових знань і умінь

Навчання
методом
«Вuddying»

За фахівцем закріплюється партнер,
завдання якого полягає в наданні
постійного зворотного зв'язку про дії і
рішення того співробітника, за ким він
закріплений. Метод полягає в наданні
інформації (об'єктивної і чесної
зворотного зв'язку) при виконанні
завдань, пов'язаних з освоєнням нових
навичок і з виконанням поточних
професійних обов'язків
Мається на увазі група ключових
співробітників компанії, кожен з яких
вирішує поставлене перед ним
завдання. Тут застосовується
поєднання регулярного аналізу
ситуації і постановка цілей,
продумування кроків по їх
досягненню з періодами реальних дій

Навчання
дією

залучення до процесу навчання
більшого числа співробітників;
навчання на робочому місці; вибір
зручного часу для навчання; немає
необхідності утримувати штат
лекторів
адаптація новоприйнятих кадрів
здійснюється більш ефективно;
підвищується їх мотивація до
освоєння професійної діяльності;
удосконалюється кваліфікація
наставників
розвиток самостійності
співробітників; формування у
співробітників навички прийняття
рішення; підвищення мотивації
співробітників за рахунок їх
усвідомлення ступеня свого впливу
на ситуацію всередині організації
простота і економічність; швидкість
процесу адаптації співробітника до
нового виду діяльності;
вдосконалення іміджу компанії
завдяки демонстрації активної
позиції щодо розвитку персоналу
посилення згуртованості персоналу;
поліпшення комунікативних навичок

можливість співробітнику отримати
об'єктивну інформацію про свою
роботу; можливість співробітника
намітити точки особистісного і
професійного зростання, а також
побачити недоліки і виправити їх;
можливість поліпшення навичок
міжособистісного взаємодії
розвиток у менеджерів навичок
прийняття рішень; розвиток навичок
планування та постановки цілей;
можливість вирішувати виробничі
завдання; підвищення
відповідальності співробітників за
розроблені дії

— адаптивність форм і способів розвитку;
— стимулювання співробітників (як матеріального, так і нематеріального). Потрібно, щоб
співробітники проявляли ініціативу, пропонували
бізнес-ідеї. Навчіть керівників по-іншому управляти — за принципами коучингу.
Крок 2: вибираємо методи розвитку персоналу
Програма розвитку повинна розроблятися з
урахуванням реальних можливостей компанії, бо
саме від них залежить вибір форм і методів навчання. На сьогоднішній день найбільш поширеним є
такі методи:
— наставництво і навчання під час роботи;
— курси, семінари, майстер-класи, проведені
поза робочої обстановки із залученням сторонніх
фахівців;

спостерігаючий співробітник
може відволікати чинного
керівника від своїх посадових
обов'язків
можливе виникнення стресових
станів в зв'язку з труднощами
особистісного і ділового
характеру на новому трудовому
посту
можуть виникнути труднощі,
обумовлені несумісністю
учасників в особистісній сфері

вдосконалення йде найчастіше
на основі узагальнення
емпіричного досвіду, тобто
методом проб і помилок

— аудіо- та відеокурси;
— ротація фахівців; обмін знаннями, що проводиться всередині компанії.
Для досягнення гідних результатів слід віддавати перевагу комплексному підходу: комбінувати різні методики, що враховують особливості
аудиторії. Наприклад, для розвитку прикладних
навичок найкраще поєднувати майстер-класи,
проведені із залученням компетентних фахівців, і
відеокурси, які допоможуть закріпити отримані
знання. Для підвищення професійних якостей
співробітників відділів реклами, продажів і розвитку найкраще підходять профільні конференції,
творчі конкурси і т.д.
Нестандартні методики навчання якнайкраще
підійдуть для підвищення професійного рівня топменеджменту.
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Нетрадиційні тренінги, театральні постановки, метафоричні ігри та інші нетипові методи навчання сприятимуть кар'єрного та особистого
росту навіть найдосвідченіших і компетентних
управлінців. Схема розвитку персоналу повинна бути послідовною і структурованої (складатися з окремих модулів). Це допоможе співробітникам розібратися в задачах, які постануть
перед ними на кожному з етапів підготовки, освоїти необхідні навички і знання, необхідні для
їх вирішення.
Крок 3: мотивуємо персонал до навчання
Щоб досягти цілей по досягненню нового рівня
професіоналізму серед співробітників, поставлених керівництвом компанії, не можна обмежуватися одним лише створенням програми навчання.
Щоб зацікавити персонал в підвищенні рівня професійних знань, необхідно правильно вибудувати
систему заохочень. Це необхідно зробити через те,
що для більшості співробітників сам процес навчання не є основною мотивацією, а за її відсутності всіх зусиль можуть виявитися марними.
Всі фактори, які можуть вплинути на рівень
мотивації співробітників (як негативно, так і позитивно) можна поділити на три групи:
— індивідуальні — схильність до навчання, загальний рівень активності, зацікавленість у розвитку;
— демографічні — з віком працівники намагаються не "розпорошуватися" і вважають за краще
глибоке занурення в сферу застосування своїх
професійних навичок;
— ситуаційні.
На перші дві групи вплинути практично неможливо, в той час як ситуаційні фактори піддаються
регулюванню. До ситуаційних факторів відносять:
— матеріальну зацікавленість — (відсутність
або наявність матеріальних стимулів, що спонукають до навчання і роботи над собою);
— стресові ситуації (відсутність стресових чинників підвищує здатності і прагнення до навчання,
а їх наявність — знижує);
— нематеріальне спонукання (підвищення авторитету і почуття власної значущості працівника,
визнання його заслуг);
— загальний рівень організаційної культури в
організації.
Методи розвитку персоналу: алгоритм дій
Найбільшою результативності можна досягти
за допомогою поєднання декількох перерахованих
вище методик. З цієї причини сучасні методи розвитку персоналу мають на увазі комплексність і
системність всіх дій.
ВИСНОВКИ
Впровадження нових методик розвитку слід
починати тільки після того, як будуть усунуті всі
несприятливі чинники, демотивуючі співробітників
і пригнічують змагальний дух у колективі. При
комплексному підході можна швидко і легко до-

сягти основних цілей розвитку управлінського
персоналу — підвищити лояльність співробітників
до компанії, в якій вони працюють, досягти помітного професійного зростання фахівців і поліпшити продуктивність їх праці.
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ESTIMATION OF ECONOMIC EFFECT FROM USING THE PERSONAL FUNDS OF REGION
ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT THE DYNAMICS OF THEIR FINANCIAL CONDITION
IN THE CONTEXT OF STATE ADMINISTRATION

У статті досліджено ряд проблемних питань оцінки альтернативних варіантів використання власних коштів
підприємств регіону з урахуванням погіршення їх фінансового стану від наявності надлишку зобов'язань з точки
зору державного управління. Обгрунтовано, що прийняттю рішення про інвестування має передувати аналіз можливих сценаріїв вкладання ресурсів з метою максимізації отриманого прибутку підприємств регіону, що сприятиме
зростанню доходів відповідних бюджетів. Удосконалено методику проведення оцінки ефективності інвестиційних
проектів з урахуванням наявності надлишку як відсоткових, так і безвідсоткових зобов'язань на момент оцінки. Визначено, що доцільність використання коштів на погашення зобов'язань необхідно оцінювати як під час оцінки незалежних (безальтернативних), так і альтернативних варіантів інвестицій. При цьому необхідно розглядати проекти
фінансовані повністю та частково за рахунок власних коштів.
In the article the row of problem questions of estimation of alternative variants of the use of the personal funds of
region enterprises is investigated taking into account worsening of their financial state from the presence of surplus of
obligations from the point of view of state administration. Reasonably, that to the decision-making about investing the
analysis of possible scenarios of insetting of resources must be preceded with the aim of maximization of the got income
of enterprises of region that will assist the increase of profits of corresponding budgets. Methodology of realization of
estimation of efficiency of investment projects is improved taking into account the presence of surplus of both percent
and interest-free obligations in the moment of estimation. Certainly, that expediency of the use of money on redemption
of obligations must be estimated both during the estimation of independent and alternative variants of investments. It is
thus necessary to examine projects financed fully and partly due to personal funds.

Ключові слова: державне управління інвестиціями, надлишок зобов'язань, власні кошти,
втрати бізнесу, відсоток обслуговування боргу, економічний ефект інвестування.
Key words: state administration investments surplus of obligations, personal funds, losses of
business, percent of maintenance of debt, economic effect.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Основою сталого розвитку економіки регіонів є здійснення ефективного інвестування,
що з одного боку залежить від розроблення та

вдосконалення механізмів державного управління інвестиційною діяльністю, а з іншого —
від здатності самих регіонів досягати позитивної економічної динаміки при здійсненні діяльності в умовах жорсткого зовнішнього тиску
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негативних макроекономічних явищ. Оскільки
на сьогодні інвестиційні ресурси є обмеженими, перед підприємствами регіону постає задача вибору найбільш оптимального варіанту використання наявних власних коштів як джерел
інвестування за критерієм максимального економічного ефекту.
У найбільш загальному розумінні, ефективність інвестицій — це категорія, що відображає цілі та інтереси інвестора та характеризує різницю між отриманими доходами в результаті реалізації проекту та первинними інвестиціями. При цьому оцінка економічної ефективності інвестицій зводиться до формування
системи показників, що дозволяють визначити
дану різницю та на основі яких відбувається
відбір проектів до реалізації.
Склад джерел фінансування є однією з
найважливіших характеристик інвестиційних
проектів, що визначає особливості оцінки їх
економічної ефективності. Реалізація реальних інвестиційних проектів вимагає значних
власних фінансових коштів, які часто є обмеженими, що створює необхідність у додатковому їх залученні на основі одержання кредитів або з інших платних джерел. У той же
час відволікання власних коштів або залучення кредитних ресурсів для фінансування проекту може значно погіршити фінансовий стан
підприємства, що негативним чином вплине на
обсяги отримуваного прибутку та може поставити під сумнів ефективність всього проекту.
Тому прийняттю рішення про інвестування
має передувати аналіз можливих сценаріїв
вкладання ресурсів з метою максимізації отриманого прибутку. Використання залученого капіталу суворо обмежене договірними зобов'язаннями, отже виключає можливість оцінки варіантів використання. В той же час,
фінансування проекту за власні кошти виключає можливість їх альтернативного використання: розміщення на депозит, стабілізація
фінансового стану, покращення платоспроможності за рахунок вчасного розрахунку з
контрагентами.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У січні — вересні 2017 року загальне падіння промислового виробництва у Дніпропетровській області в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року склало 1,5%. Це є неприпустимим для регіону, частка якого у загальноукраїнському обсязі капітальних інвестицій сягає 36% [1]. Фінансовий стан на ряді
провідних гірничо-збагачувальних підприємств

регіону суттєво погіршився, що призводить до
накопичення поточних зобов'язань та відповідно втрат від їх непогашення. Так, протягом
2016 року накопичені поточні зобов'язання на
кінець року по деяким гірничо-збагачувальним
підприємствам зросли майже в 4 рази.
Покращення фінансового стану як напрям
вкладання тимчасово вільних коштів розглядається у роботі [2; 4].
У роботі [2] визначено, що за рахунок використання залучених коштів відбувається вивільнення частини власних коштів, які можуть
бути використані для поповнення власних обігових коштів, недолік яких різко погіршує
фінансовий стан підприємств, створює ризик
банкрутства.
Визначення найкращого з порівнюваних варіантів фінансування інвестиційного проекту
рекомендується робити за критерієм максимізації чистої приведеної вартості і вивільнених
з інвестиційного процесу власних коштів
підприємства [2].
У ряді робіт [4; 5] під час оцінки ефективності інвестиційних проектів як один з варіантів вкладання коштів розглянуто погашення зобов'язань, оскільки загальне погіршення фінансового стан супроводжується значним накопиченням їх надлишкових сум на
кінець періоду.
У роботі В.С. Адамовської [4] непогашена
частина поточних зобов'язань, не пов'язаних з
інвестиційним проектом є "умовно-позиковими коштами", які зменшують загальну величину власних коштів. У цій роботі визначено варіанти використання даних умовно-позикових
коштів: погашення або реінвестування. Критерієм відбору виступає максимум з двох величин: депозитної ставки та відсоткової ставки
зобов'язань. У разі наявності непогашених зобов'язань, ставка відсотку за якими перевищує
депозитну ставку, власні кошти та доходи від
інвестиційного проекту зменшуються на їх величину. У протилежному випадку дані суми реінвестуються. Застосовується ця методика
відносно безальтернативних інвестиційних
проектів, фінансованих за рахунок власних
коштів. У якості "нульового варіанту" розглядається депозитний вклад на строк життєвого
циклу проекту.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У роботі об'єктами інвестування (на погашення яких спрямовуються вільні власні кошти) є виключно відсоткові зобов'язання, за
якими ставка відсотку перевищує депозитну.
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При цьому зроблено допущення, що непогашення всіх інших видів зобов'язань, не призводить до втрат бізнесу та не зменшує власних
коштів. Також не визначено порядок врахування втрат від непогашення зобов'язань з
відсотковою ставкою нижчою ніж депозитна,
хоча ці втрати виникають у цих періодах та
зменшують величини визначеного приросту
капіталу.
Ми вважаємо, що будь-який прострочений
борг вимагає витрат з його обслуговування,
тобто непогашення всіх видів зобов'язань призводить до втрат бізнесу. З цього можна зробити висновок, що при визначенні зобов'язань,
які вигідніше погасити, необхідно порівнювати не відсоткову ставку за зобов'язаннями, а
загальний відсоток їх обслуговування. При
чому базою порівняння може бути не тільки
ставка за депозитом, а будь-яка прийнята інвестором альтернативна вартість вкладення капіталу.
Під час оцінки альтернативності використання власних коштів, необхідно враховувати
можливу наявність надлишку зобов'язань у періоді оцінки, який спричиняє виникнення у
підприємства втрат бізнесу [5]. Непогашення
зобов'язань при вже діагностованому їх надлишку призводить до додаткових втрат бізнесу у наступних періодах та необхідності коригування прибутку поточного року. Тобто виграш від погашення зобов'язань складають не
тільки попереджені штрафи, відсотки та пені,
але й попереджені наслідки від наявності надлишкової суми зобов'язань.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є удосконалення методики
проведення оцінки ефективності інвестиційних проектів з урахуванням наявності надлишку як відсоткових, так і безвідсоткових
зобов'язань на момент оцінки. Доцільність
використання коштів на погашення зобов'язань необхідно оцінювати як під час оцінки
незалежних (безальтернативних), так і альтернативних варіантів інвестицій. При цьому
необхідно розглядати проекти фінансовані
повністю та частково за рахунок власних
коштів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Власні кошти — це тимчасово вільна сума
коштів, щодо якої приймається рішення про
інвестування. Як зазначається у роботі, власними кошти є тільки у двох випадках: коли не

враховується вплив зміни фінансового стану
та за відсутності зобов'язань. У іншому разі
величина власних коштів має бути скоригована.
Скориговані власні кошти відповідно до методики [4], визначаються як різниця між власними коштами і сумою поточних зобов'язань,
які мають відсоткову ставку більшу, ніж ставка за депозитом.
Ми вважаємо, що власні кошти мають бути
зменшені на суму зобов'язань, які мають
вартість вищу ніж ціна альтернативного використання капіталу та на величину втрат бізнесу, що виникають від непогашення надлишку
всіх інших зобов'язань.
Розглянемо незалежний інвестиційний проект. У цьому разі, як і у роботах [3; 4; 6], у разі
відмови від інвестування альтернативним варіантом використання коштів є депозитний
вклад.
При цьому необхідним є проведення діагностики надлишку зобов'язань як на момент
прийняття рішення про напрям вкладання
коштів, так і у кожному році життєвого циклу
обраного проекту за методикою, наведеною у
роботі [5].
У разі відсутності на підприємстві на момент
оцінки надлишку зобов'язань застосовується
методика визначення скоригованих власних
коштів наведена у роботі [4].
При наявності позитивного надлишку зобов'язань визначаються втрати бізнесу від його
наявності [5] та з урахуванням їх величини коригується відсоток обслуговування за кожним
окремим видом зобов'язання:

kcк = k +

ВБ
НЗ

(1),

де kск — скоригована величина відсотку обслуговування за кожним окремим видом зобов'язання, частки од;
k — величина відсотку обслуговування за
кожним окремим видом зобов'язання, частки
од;
ВБ — втрати бізнесу від наявності зобов'язань, грн
НЗ — надлишок зобов'язань, грн.
Надалі величина скоригованого відсотку
обслуговування боргу порівнюється з депозитною ставкою (kдеп):

kск > kдеп
(2).
У разі виконання нерівності (2), тобто за
умови існування зобов'язань з відсотком обслуговування боргу вищим ніж депозитна
ставка, більш вигідним для підприємства є погашення величини даних зобов'язань, оскіль79
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1. Початок
2. і=0
ні

так

3. ВК – Зі > 0

4. ВКскі = ВК – Зі

5. ВКскi = 0
20
6. і = 1

так

ні

7. і > n

9. Перераховується надлишок
зобов’язань (НЗі) та втрати бізнесу від
його наявності (ВБі)

ні

8. ВКскі = ВКскі-1

20

так

10. НЗі>0

11. Визначається скоригований
відсоток обслуговування
зобов’язань

12. ВКскі = ВКскі-1
20

ні

так
13. kскі>kдеп
ні

19. ВКскі = ВКскі-1

так

14. ВКскі – Зі > 0

17. ВКскі = ВКскі-1
18. ВКск = ВКскі

15. ВКскі = ВКскі-1 – Зі

16. і = і +1

20. Кінець
Рис. 1. Блок-схема алгоритму
визначення скоригованої величини власних коштів (ВКск)
на момент прийняття рішення про інвестування

ки втрати від їх непогашення перевищать вигоди від альтернативного використання коштів.

Якщо у підприємства є зобов'язання, відсоток обслуговування за якими не перевищує депозитну ставку, необхідно враховувати втрати
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бізнесу, які виникнуть від несвоєчасного погашення таких зобов'язань у наступних періодах.
Для цього проводиться прогнозування фінансового стану підприємства на строк життєвого циклу інвестиційного проекту та у кожному
періоді визначається надлишок зобов'язань та
відповідні втрати, до якого призводить його наявність.
Для обрання зобов'язань, які вигідніше погасити, формується їх множина (З) за критерієм величини скоригованого відсотку обслуговування боргу:
(3),
З = {Зі, …, Зn}
де Зі — зобов'язання з відповідною ставкою
відсотку обслуговування боргу;
і — індекс, що характеризує зменшення
відсотку обслуговування боргу;
і = 0, 1, …, n.
Прийнято, що і = 0 для зобов'язань у яких
відсоток обслуговування боргу вищий за депозитну ставку.
Надалі послідовно перевіряється доцільність погашення кожної групи зобов'язань з
виділеної нами множини. Для цього перераховується надлишок зобов'язань та втрати
бізнесу від його наявності за умови погашення (Зі ). Так, якщо погашення величини (Зі )
призведе до відсутності надлишку зобов'язань, скоригована величина власних коштів
приймається на рівні попереднього коригування. У протилежному випадку (надлишок
зобов'язань є позитивною величиною) відсоток обслуговування боргу збільшується на
можливі втрати від наявності надлишку зобов'язань.
Визначення скоригованої величини власних
коштів на момент прийняття рішення про інвестування наведено на рисунку 1.
Скоригована величина власних коштів використовується при визначенні показників
ефективності їх вкладання.
У роботі [3] запропоновано як один з показників ефективності інвестицій розглядати
приріст капіталу учасників проекту. Підприємство як повноцінних інвестор прагне максимізувати власні кошти, тому автором запропоновано розглядати та оцінювати приріст капіталу як у разі прийняття проекту, так і без інвестування. При оцінці ефективності інвестицій
застосовується прямий метод розрахунку інвестицій з урахуванням реінвестування вивільнених власних коштів проекту [3].
У роботі [6] запропоновано фазовий підхід
до врахування фактору часу, який ми надалі використаємо при визначенні розрахункових
формул.

У разі прийняття рішення про вкладення
власних коштів, скоригованих з урахуванням
зміни фінансового стану, на період T, показники ефективності визначатимуться наступним
чином.
Приріст власних коштів при їх використанні
у якості депозитного вкладу ( ∆ВКдеп ), визначається за формулою:
T

∆ВКдеп = (ВКск − ∑∆ВБt ) × (1
t =1

× (1+ k деп )

Т-1

T

− (ВКск − ∑∆ВБt ) (4),
t =1

де ∆ВБt — приріст втрат бізнесу у періоді
t від наявності надлишку зобов'язань, за якими скоригований відсоток обслуговування
нижчий за депозитну ставку, грн.
При прийнятті рішення про інвестування,
процедура перевірки доцільності погашення
зобов'язань проводиться у кожному році життєвого циклу проекту. При цьому величина приросту власних коштів у результаті реалізації
інвестиційного проекту знаходиться з наступного виразу:
T

∆ВКінв. = ∑(Д t + ВСКt − ∆ВБt ) ×
t =1

× (1 + k деп.)

Т−t

Tінв

− ∑ВКскt × (1+ k деп)Tінв−1 (5),
t =1

де Дt — скоригована з урахуванням погашення зобов'язань величина інвестиційних доходів, грн;
ВСКt — величина реінвестицій, грн;
Тінв — період вкладання коштів.
Відповідно показник економічного ефекту
(Еф) від вкладання величини (ВКск) в реалізацію інвестиційного проекту в порівнянні з вкладом тієї ж величини (ВКск) на депозит, визначається з наступного виразу:

Еф = ∆ВКінв – ∆ВКдеп

(6).
Так, позитивна величина (Еф) характеризує
додатковий приріст власних коштів, отриманих
у разі реалізації інвестиційного проекту;
від'ємна — зменшення власних коштів у разі
відмови від вкладання їх на депозит.
ВИСНОВКИ
З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Підсумовуючи все вищевказане, зазначимо, що під час впровадження незалежного
інвестиційного проекту необхідно враховувати можливе погіршення фінансового стану та
відповідним чином скоригувати власні кошти.
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Під час оцінки ефективності інвестиційних
проектів має враховуватися не тільки динаміка ступеня кризи, а й сума втрат бізнесу від її
діагностування. Напрямкми подальших досліджень є визначення доцільності погашення
зобов'язань та відповідне коригування показників економічної ефективності альтернативних проектів.
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