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АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
О. Nepochatenko,
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ACTIVE INVESTING ACTIVITIES AS A WAY OF STRENGTHENING FINANCIAL
OF AGRICULTURAL SECTOR
У статті розглянуто значення інвестиційної діяльності для забезпечення фінансової безпеки аграрного сектору в
умовах поширення кризових явищ. Окреслені головні чинники, які перешкоджають формуванню сприятливого інвестиційного середовища в аграрному секторі. Проаналізовано рівень інвестиційної привабливості аграрного сектору
країни в цілому та аграрних підприємств, зокрема, та доведено, що аграрні компанії, які залучили інвестиційні ресурси через міжнародні фондові біржі мали більші можливості розширення виробничої діяльності та зміцнення фінансової безпеки. Встановлено, що для зміцнення фінансової безпеки слід зосередитися на пріоритетних напрямах інвестиційної діяльності з метою активізації процесів залучення іноземного капіталу, впровадження державних програм
фінансування розвитку галузі та іпотечне кредитування.
The article considers the importance of investment activities to ensure the financial security of the agricultural sector
in terms of the spread of the crisis. Identifies the main factors that hinder the formation of a favorable environment for
investment in the agricultural sector. The level of investment attractiveness of the agricultural sector in general and
agricultural enterprises, in particular, and it is proved that agricultural companies that have attracted investment funds
across international stock markets have great potential expansion of productive activities and the strengthening of financial
security. Found that to strengthen the financial security should focus on priority areas of investment activities in order
to enhance the processes of attracting foreign capital, the introduction of state funding programs of the industry and
mortgage lending.

Ключові слова: фінансова безпека, інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість,
кредитування, аграрний сектор.
Key words: financial security, investment, investment attractiveness, credit, agriculture.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Суб'єкти підприємництва в Україні все ще
досить не захищені від впливу негативних факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ, що в кінцевому підсумку проявляється
у втраті ними фінансової безпеки, появі кризових явищ.
На нашу думку, це пов'язано з тим, що аграрні підприємства приділяють недостатньо
уваги заходам щодо забезпечення довгострокової ефективності фінансової діяльності.

Рівень інвестиційної привабливості сільського господарства країни в цілому та аграрних
підприємств, зокрема залишається на низькому рівні. Але потенціальні можливості цього
напряму досить високі, що обумовлено загальносвітовою продовольчою кризою та унікальністю природно-географічного положення України. Однією з основних причин банкрутства
значної частини аграрних підприємств є незадовільний стан матеріально-технічної бази, що
спричинено низькою платоспроможністю та
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фінансовою стійкістю сільськогосподарських
товаровиробників. При цьому, аналізуючи
досвід провідних підприємств галузі, варто
відмітити, що досягти високого рівня фінансової стабільності та фінансової безпеки вони
змогли завдяки вдалій інвестиційній діяльності,
що свідчить про актуальність досліджуваного
питання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами визначення загроз фінансової
безпеки аграрного сектору займалися такі вчені-економісти: О.І. Барановський, В.М. Геєць,
О.Є. Гудзь, Н.М. Давиденко, М.Я. Дем'яненко,
Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук, В.П. Синчак, С.І. Ткаченко, А.В. Чупіс, В.В. Юрчишин та ін.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті полягає у визначенні місця інвестиційної діяльності для забезпечення фінансової безпеки аграрного сектору в умовах поширення кризових явищ.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У сучасних умовах в аграрному секторі головна роль вiдводиться активiзацiї залучення
фiнансових ресурсiв як необхiдної складової
забезпечення сталого розвитку пiдприємств
галузi. Питання подальшого розвитку сільського господарства, на нашу думку, неможливо
розглядати у відриві від здійснення інвестиційних процесів у галузі. Тому для виконання
аграрної доктрини на даному етапі розвитку
економічних відносин у аграрному секторі необхідною є реалізація комплексу заходів, спрямованих на зміцнення фінансової безпеки аграрного сектору, створення передумов для залучення інвестиційних ресурсів.
Інвестиційні процеси, які передбачають планування об'єкта інвестування, визначення
ефективності та доцільності здійснення інвестицій, формування інвестиційних ресурсів та
черговість їх освоєння, а також експлуатацію
об'єкта вкладення інвестицій, логічно, будуть
мати місце там, де домінують фактори інвестиційної привабливості, а саме — стабільний
фінансовий стан підприємств; належний рівень
їх ліквідності та платоспроможності; переважаюче співвідношення між дебіторською та
кредиторською заборгованостями на користь
першої з них; високий рівень кваліфікації працівників та персоналу; сформоване маркетингове середовище; відповідний потребам ринку
рівень конкурентоздатності продукції; рівень
готовності для сприйняття інвестицій [5, с. 315].
Розв'язання проблеми активізації інвестицій-

ної діяльності у сільському господарстві, перш
за все, потребує достатніх обсягів власних джерел фінансування реалізації інвестиційних проектів. Тобто наявність прибутку на підприємствах галузі в обсягах, які забезпечили б сталий розвиток підприємств та розбудову інфраструктури; державна підтримка аграріїв, що
реалізується через створення і застосування
іпотечних механізмів, а також механізмів державної кредитної підтримки довгострокових
інвестиційних проектів не лише у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, а й у
сфері її переробки; вибір інноваційного напряму розвитку на рівні держави та окремих регіонів є об'єктивними передумовами пожвавлення інвестиційної діяльності у галузі. Практика
інвестування агропромислових підприємств з
боку держави переконливо доводить науково
обгрунтовану доцільність реалізації регіональних інвестиційних програм, окремим пунктом
яких є підтримка розвитку великих підприємств, які у перспективі можуть стати основою
для задоволення продовольчих потреб країни.
Розвиток інтеграційних процесів у сфері агропромислового виробництва, для чого характерним є замкнуте коло органічного поєднання
виробництва, переробки, зберігання і реалізації
готового продукту, і як результат — зростання ефективності господарської діяльності та
досягнення соціального ефекту на селі, —
сприятимуть зростанню інвестиційної привабливості сільського господарства та активізації
інвестиційної діяльності у галузі [1].
На даний час ні в Україні, ні в галузі сільського господарства обсяги інвестицій не
відповідають сформованим потребам, хоча
щорічно зростають; ефективного механізму
активізації інвестиційної діяльності також не
створено.
Це зумовлено наявністю цілої низки чинників, а саме: нестабільністю економічного розвитку, специфікою правової діяльності, низькою інвестиційною привабливістю українського агропромислового комплексу для іноземних
інвесторів, недостатнім рівнем розвитку ринкової інфраструктури села та ін. Саме тому дослідження можливостей подальшого залучення
інвестицій в агропромисловий комплекс України, їх ефективного використання, а також розроблення відповідного механізму реалізації є
невідкладним завданням для зміцнення фінансової безпеки аграрних підприємств.
Основу інвестиційної діяльності у галузі
складає реальне інвестування. Для більшості
господарюючих суб'єктів такий вид інвестування за сучасних умовах — єдиний правильний
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Таблиця 1. Угоди на ринку капіталів українських аграрних компаній
Емітент
ТОВ «Астарта-Київ»
«Західна компанія «Дакор»
Сахарний союз
«Укррос»
«Кернел»
«Ленд Вест»
«Миронівський
хлібопродукт»
«Мрія»
Сінтал Агро
«Авангард»
Ovostar Union N.V.»
Джерело: ІК "Арта інвестиційні партнери".

08.2006
05.2007
07.2007

Залучення
коштів,
млн дол. США
31
21
42

Пакет
проданих
акцій, %
20
20
20

Капіталізація,
млн дол.
США
155
103
210

11.2007
12.2007
05.2008

218
43
322

38
20
19

574
215
1700

06.2008
08.2008
05.2010
07.2011

90
34
21,7
25

20
15
208
33,2

450
230
Х
х

Дата
угоди

напрям інвестиційної діяльності, який визначає
високу роль управління реальними інвестиціями, що пояснюється наступним: рівень розвитку та ступінь ліквідності фінансових активів
підприємств, особливо цінних паперів, ще не
надають можливості для раціонального та прибуткового розподілу інвестиційного капіталу не
тільки внутрішніх, а й зовнішніх інвесторів за
умов економічної та політичної нестабільності
в країні [3, с. 110]. З огляду на це пожвавлення
інвестиційної активності в аграрному секторі
економіки України може відбуватися за двома
напрямами: з пасивною та активною державною
політикою сприяння розвиткові інвестиційної
активності. Враховуючи об'єктивно зумовлену
потребу сільського господарства у державній
підтримці, вважаємо, що стимулювання інвестиційної активності в аграрному секторі економіки повинно здійснюватись за сприятливої участі
цьому процесові держави.
Залучення нових інвестицій спрямовується
на раціональне використання сільськогосподарського потенціалу, нарощування виробництва аграрної продукції та забезпечення фінансової та продовольчої безпеки. З матеріалів
таблиці 1 прослідковується, що за останні роки
відбулося суттєве збільшення інвестицій в
аграрний сектор економіки України через великі аграрні компанії.
Так, найбільші обсяги інвестиційних ресурсів було залучено компаніями "Кернел",
"Миронівський хлібопродукт", "Мрія". Компаніями, що представлені в таблиці 1 за 2012 р. вироблено понад 75% валового виробництва зерна, майже 90% — зернової кукурудзи, понад
70% — сої, соняшнику та ріпаку. На ряду із
збільшенням обсягів виробництва високорентабельних технічних культур (сої, соняшнику,
ріпаку) планується розширення посівних площ
сільськогосподарських культур продовольчої
групи, насамперед, ярої пшениці, гречки, цукрового буряку, картоплі, овочів.

Активізація інвестиційної діяльності у сільському господарстві дасть змогу істотно підвищити продуктивність галузі, прискорити темпи зростання аграрного виробництва, що сприятиме поліпшенню економічних умов господарювання та зміцненню фінансової безпеки аграрних підприємств. Як відомо, вкладення капіталу лише в сільськогосподарське виробництво є значно ризикованішим, ніж в інтегроване, що містить, окрім сільськогосподарського
виробництва, переробку і торгівлю кінцевим
продуктом, оскільки за наявності тісних взаємозв'язків в єдиному технологічному ланцюгу
досягається найвища ефективність агропромислового виробництва, регулюються ціни на
сировину та продукти переробки, підвищується конкурентоспроможність продукції.
Ефективний механізм здійснення підприємством інвестиційної діяльності дає змогу з
максимальною швидкістю досягти поставлених
цілей та вирішити основні завдання розвитку
економіки підприємства, сприяє результативному вирішенню конкретних функцій управління інвестиційною діяльністю, повна і послідовна реалізація яких є надійною запорукою
реалізації активної інвестиційної політики у галузі [6, с. 86] на основі дотримання таких принципів [4]:
— забезпечення чіткості формулювання поточних завдань щодо інвестиційної діяльності
та їх узгодження із визначеною стратегією розвитку національного інвестиційного ринку;
— адекватність і незмінність системи критеріїв і показників, які використовують для
ухвалення рішень про пріоритетність розвитку певних об'єктів інвестування;
— узгодженість уповноважених осіб і
відповідних служб, на які покладено функцію
контролювання ефективності впровадження
заходів з інвестиційної діяльності;
— застосування пайової участі в інвестуванні пріоритетних об'єктів розвитку інфраст-
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руктури ринку; використання економічних методів для регулювання інвестиційних процесів.
Впровадження організаційних аспектів процесу інвестиційної діяльності у галузі (формування ієрархії цілей, конкретизація цілей, урахування фактора часу для формування системи цілей) вимагає також удосконалення системи мотивації діяльності у сільському господарстві, що можливе через стимулювання працюючих:
— перманентне преміювання працівників за
досягнення результатів;
— застосування заходів щодо поліпшення
фізіологічно-психологічних та інших умов
праці;
— надання працівникам самостійності в ухваленні рішень;
— нематеріальне стимулювання працівників
[2].
ВИСНОВКИ

Таким чином, з метою зміцнення фінансової безпеки підприємствам аграрного сектору
необхідно більше уваги приділяти стратегії
реального інвестування для можливості технічного переоснащення галузі в цілому, до яких
відносяться: поліпшення інвестиційного клімату у сільському господарстві з метою активізації процесів залучення іноземного капіталу;
впровадження державних програм фінансування розвитку галузі через продовження дії компенсаційних механізмів користування кредитами банків та використання іпотечних кредитів;
створення спеціалізованого аграрного банку;
забезпечення передумов зміцнення фінансової
безпеки через використання механізмів фондового ринку, серед яких: зростання числа
суб'єктів акціонерної форми господарювання,
поширення процесів корпоратизації та випуску похідних цінних паперів.
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TRANSFORMATION OF INTERNAL CONTROL AND AUDIT
Внутрішній контроль і аудит є важливою ланкою системи ефективного господарювання на великих підприємствах. Його роль у взаємовідносинах суб'єкта господарювання та акціонерів постійно зростає і змінюється. Тому у
статті висвітлено сучасні тенденції внутрішнього контролю і аудиту і їх вплив на економічні результати роботи
підприємств. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що внутрішній контроль і аудит може задовольнити власників підприємств і його менеджмент.
У світі провідні компанії вже багато років вдало використовують результати внутрішнього контролю і аудиту
для корегування управлінських дій. В Україні ці процеси починають теж широко поширюватися серед великих і середніх підприємств.
Internal control and auditing is an important part of effective management in large enterprises. His role in the relations
between the entity and the shareholders are constantly growing and changing. Therefore, the paper focuses on the current
trends of internal control and audit, and their impact on the economic performance of enterprises. The survey results
suggest that the internal control and audit can meet owners and its management.
The world's leading companies for many years successfully use the results of the internal control and audit adjustments
to management actions. In Ukraine, these processes start too widely spread among large and medium-sized enterprises.

Ключові слова: внутрішній контроль, аудит, підприємство, менеджмент.
Key words: internal control, audit, enterprise, management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
При здійсненні виробничої діяльності в умовах становлення ринкової економіки в Україні
важливим завданням є організація внутрішнього
контролю і аудиту як засобу інформаційної
підтримки управлінських рішень. Тому з'явилася
необхідність аналізу стану організації внутрішнього контролю і аудиту в сучасних умовах.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню сутності організації внутрішнього контролю і аудиту на підприємствах присвячено праці таких вчених: В. Андрєєва, М, Кужельного, Л. Пантелейчука, В. Рудницького, М. Пушкара, С. Бардаша, К. Назарової та ін. [1—8].
Загалом внутрішній контроль і аудит є важливою ланкою системи господарювання на великих

підприємствах. Тому аналіз сучасних тенденцій
внутрішнього контролю і аудиту є досить актуальним.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є аналіз внутрішнього контролю
і аудиту і їх вплив на господарську діяльність підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття внутрішній контроль і аудиту мають
спільне історичне та методологічне коріння, однак
на сучасному етапі є різними дефініціями. Так система внутрішнього контролю — сукупність організаційних заходів, методик і процедур, які прийняті менеджментом для впорядкованого і ефектив-
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ного ведення господарської діяльності підприємства [5].
На початку ХХ століття система контролю
діяльності суб'єктів господарювання представляє
сукупність трьох елементів — розподілу повноважень, ротація персоналу, використання і аналізу
облікових записів. У кінці 40-х років функції внутрішнього контролю значно розширилися і стали
включати організацію і координування дій, які направлені на забезпечення активів, перевірку надійності облікової інформації, підвищення ефективності операцій та ін. Розвиваючись і розширюючи
сфери свого застосування, внутрішній контроль до
кінця ХХ століття перетворився в інструмент контролю за ризиками.
Будь-яка діяльність всередині підприємства
проходить в рамках двох систем — операційної і
системи контролю. Операційна (організаційна)
система потрібна для досягнення заданої мети.
Система контролю розширює операційну (організаційну) систему і складається у загальному вигляді із процедур, правил, інструкцій, бюджетів,
процедури обліку і звітності.
Внутрішній контроль є процесом, який направлений на досягнення мети підприємства. Він є результатом дій менеджменту по плануванню, організації, моніторингу діяльності всього підприємства
і окремих його підрозділів. На нашу думку, менеджмент підприємства повинен перш за все поставити мету, визначити завдання всього підприємства і окремих його підрозділів, і побудувати відповідно до цього структуру організації, а в подальшому — забезпечити функціонування ефективної
системи документування і звітності, розподіл повноважень, моніторингу для досягнення цих цілей
і задач.
Важливо відмітити, що підприємству не слід
прагнути до системи контролю, яка б повністю гарантувала відсутність відхилень, помилок і неефективності в роботі. На нашу думку, необхідно організувати систему, яка допомагала б їх своєчасно виявити і усунути, сприяючи підвищенню ефективності діяльності. Ресурси, які направлені підприємством на надмірний контроль, можуть бути використані для інших цілей і задач. Однак навіть добре
вибудована і організована система внутрішнього
контролю потребує своєї ефективності як з точки
зору досягнення поставлених цілей, так і економічності. Цьому слугує внутрішній аудит.
Внутрішній аудит представляє собою діяльність з незалежного, об'єктивного аналізу та надання рекомендацій, що допомагає підприємству
в удосконаленні своєї діяльності, досягненні поставленої мети шляхом застосування систематичних регламентованих підходів до оцінки та підвищення ефективності управління ризиками, контролю та управління. Таким чином, внутрішній контроль є одним зі способів контрою за ефективністю діяльності підрозділів підприємства.
Із розширенням повноважень і набуттям досвіду господарювання власником (керівником) на

підприємствах дедалі частіше зустрічаються
відділи внутрішнього аудиту. Такий структурний
підрозділ об'єднує у своєму складі досвідчених
бухгалтерів, які за затвердженим керівником планом узгоджено з головним бухгалтером здійснюють бухгалтерський контроль (внутрішній аудит)
достовірності обліку та звітності, їх повноти та
відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам і стандартам. Потреба у внутрішньому аудиті зумовлена також тим, що верхня
ланка управління не здійснює безпосереднього
контролю повсякденної діяльності структурних
підрозділів підприємства, у зв'язку із чим вона
відчуває потребу в інформації, що формується на
більш низькому рівні. Менеджери не мають достатньо часу, щоб перевірити виконання вказівок і
часто не можуть своєчасно виявити приховані недоліки та їх відхилення [3, 5, 7].
Обсяг і мета внутрішнього аудиту змінюється
і залежить від розміру, структури суб'єкта господарювання, вимог менеджменту. Внутрішній аудит
складається з одного чи кількох елементів:
— систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;
— перевірка господарської та фінансової
інформації;
— перевірка економічної та продуктивної
діяльності;
— перевірка дотримання законів, нормативних
актів та інших вимог.
Внутрішній аудит аналізує фінансово-господарську діяльність, застерігає від банкрутства,
вживає заходи, що сприяють підвищенню рентабельності підприємства. На промислових підприємствах внутрішній аудит одночасно здійснює технічний нагляд за виробничим процесом і якістю
продукції [3].
Внутрішній аудит здійснюється на попередній
стадії комерційної угоди, процесі її проходження, так і після її завершення.
Аналізуючи останні тенденції внутрішнього
аудиту, необхідно зауважити, що його ефективність значно підвищується завдяки сучасним
інформаційним технологіям. Він може використовувати не лише первинні внутрішні документи
підприємства, а й порівнювати показники з середніми, найкращими, найнижчими показниками по
галузі, а також з показниками конкурентів.
Становлення і розвиток аудиту здійснюється
під впливом держав і діяльності професійних
організацій, які захищають інтереси конкретних
аудиторів. Найбільш впливовою професійною
організацією в Україні є Всеукраїнський Інститут
внутрішніх аудиторів (ВІВА), який було засновано у 2001 році. Його членами є представники
підприємств різних галузей економіки.
Ефективне впровадження внутрішнього аудиту можливе лише за умови стандартизації. На
жаль, в Україні відсутня стандартизація обліку і
аудиту. Кожний контролюючий орган самостійно
визначає свою термінологію, стандарти і процеду-

8
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2014
ри їх здійснення. На нашу думку, необхідно прийняти єдиний, загальноприйнятний закон, де йшлося б про внутрішній контроль і аудит. У прийнятті
такого закону повинні бути зацікавлені професійні
організації, як обстоюють інтереси конкретних
аудиторів як Аудиторська палата України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Асоціація бухгалтерів і аудиторів України, Ліга
банківських аудиторів, Гільдія внутрішніх аудиторів, Всеукраїнський інститут внутрішніх аудиторів. На нашу думку, цим професійним об'єднанням необхідно об'єднатися в одну професійну
структуру, яка зможе повноцінно працювати і захищати інтереси внутрішніх аудиторів.
Необхідно також розробити і затвердити
"Професійні стандарти внутрішнього аудиту" та
"Кодекс етики внутрішнього аудитора" з метою
впровадження та підтримання високих професійних та етичних стандартів серед всіх внутрішніх
аудиторів України.
Внутрішній аудитор не лише здійснює аналіз
системи обліку та внутрішнього контрою, він також вивчає рівень кваліфікації кадрів і їх
відповідність посадам. Після проведеного дослідження аудитор надає рекомендації щодо ефективної системи добору кадрів. Виважений підбір
кадрів безпосередньо впливає на ефективність
роботи підприємства та його підрозділів.
Загалом до внутрішнього аудиту належать:
матеріально-трудові та фінансові ресурси; господарські процеси; економічні результати господарської діяльності; організаційні методи та методи управління тощо.
Таким чином, об'єктами внутрішнього аудиту є:
— організація та ведення бухгалтерського обліку;
— достовірність складання і надання звітності;
— стан використання і збереження майна;
— забезпеченість підприємства власними коштами;
— фінансова стійкість підприємства;
— платоспроможність;
— система управління підприємством;
— якість роботи всіх служб підприємства;
— оподаткування і виконавча дисципліна;
— планування і стан внутрішньогосподарського контролю;
— нормування і стимулювання;
— організація і технологія виробництва;
— господарські процеси;
— проектно-кошторисна документація та ін.
[3].
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
На сьогоднішній день внутрішній контроль і
внутрішній аудит потребують змін. Ці зміни в
кінцевому підсумку направлені на створення необхідних передумов і підвищення ймовірності того,
що підприємство в цілому і його менеджмент до-

сягнуть поставленої мети. Потребують подальших
досліджень розвиток внутрішнього контролю і
аудиту в Україні на промислових підприємствах.
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METHODOLOGY ІNSTITUTSIONALNO-EVOLUTION ANALYSIS STUDY AGROINNOVATSY
Досліджено інструментарій інституціонально-еволюційної теорії в контексті її адекватності сучасному стану
розвитку агроінновацій. Визначено спільні риси інституціоналізму та еволюційного підходу в трактуванні економічної динаміки. Встановлено, що інституціонально-еволюційний підхід дозволяє досліджувати стан предмету пізнання, для якого характерні нестійкість, різноманітність, нерівновага, але, саме в такому біфуркаційному стані формуються процеси заміни і виживання, поширюється конкуренція технологій, суспільно-економічних інститутів, що забезпечує інтенсивний розвиток, зростання економічного потенціалу як результат переходу до нових способів (технологій) виробництва.
Доведено еволюційне походження інституту агроінновацій внаслідок початкового неформального закріплення
і подальшого формального оформлення та набуття інститутом самопідтримуючого характеру в його прямуванні до
сучасного стану.
Investigated institutional tools of evolutionary theory in the context of its adequacy for the present state
agroinnovatsy. Identified common features of institutionalism and evolutionary approach in the interpretation economic
dynamics. Found that institutional-evolutionary approach allows us to investigate the state of knowledge subject, which
is characterized by instability, diversity, disequilibrium, but it is in state bifurcation formed replacement and survival
processes, distributed competition technologies, socio — economic institutions that provides intensive development,
growth economic potential, as a result of transition to new methods ( technology) production.
Proved the evolutionary origins іinstitute agroinnovatsy from the initial informal consolidation, further formal
registration and acquisition self-sustaining nature of institute in its motion to current situation.

Ключові слова: агропромислове виробництво, інновація, інноваційний розвиток, інституціоналізм, еволюційна економіка.
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ВСТУП
Висока динамічність розвитку сучасного світового господарства та кризові явища в глобальному середовищі виявили суперечність і неадекватність базових економічних теорій, неможливість традиційної методології відобразити
новітні процеси і явища за допомогою усталеного
категоріального апарату та нездатність сформувати дієздатні моделі для управління економічними
процесами. Аналіз стану розвитку агропромислового виробництва, визначення пріоритетів та елементного наповнення механізму його регулювання, з'ясування впливу інновацій на економічні процеси об'єктивно вимагає застосування адекватного інструментарію, або методу дослідження.

Формування оптимального методологічного базису дослідження проблем підвищення ефективності агровиробництва в умовах
його переходу на інноваційну основу розвитку передбачає своєрідну перевірку на адекватність фундаментальних економічних теорій, які нині можна використ ати в якості
методологічного базису дослідження агроекономічних систем.
Аграрна економіка постійно еволюціонує і
розвивається під впливом сукупності формальних
і неформальних чинників. Прогнозувати можливі
зміни і їх наслідки дозволяє методологічний апарат еволюційного напряму нетрадиційної економічної теорії.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Методологія дослідження інновацій збагачувалась дослідженнями таких вчених: Т. Веблен і
Й. Шумпетер [10], Г. Менш [11], Р. Нельсон [12],
Дж. Ходжсон [13]. Значний внесок в поширення
інструментарію еволюційного підходу в дослідженні сутнісної природи інновацій внесли Р. Нельсон та С. Уінтер, які трактували інновації (нововведення) як зміну рутини [7, с. 179—180; 55].
Серед українських та російських дослідників прихильниками інституціонально-еволюційного
підходу стали В. Вишневський і В. Дементьєв [2],
В. Маєвський [4], В. Макаров [5].
Віддаючи належне результатам досліджень
вказаних авторів щодо визначення сутнісного
змісту інновацій, детермінант інноваційного розвитку і структуризації інноваційного процесу, необхідно зазначити, що систематизація та узагальнення наукових поглядів відносно розвитку інновацій в агропромисловому виробництві і обгрунтування найбільш адекватного методологічного
інструментарію дослідження агроінновацій потребує подальших наукових досліджень.
Ці проблеми набувають особливої актуальності нині, коли на основі інноваційної діяльності
в аграрній сфері належить вирішувати завдання
забезпечення стійкого розвитку сільських територій, підвищення якості життя на селі, досягнення продовольчої безпеки країни, подальшого зростання ефективності сільськогосподарського виробництва.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є аналіз методологічних
підходів в дослідженні агроінновацій, визначення
структурних компонентів інституціонально-еволюційної методології, виявлення їх адекватності
сучасному стану інноваційного розвитку агропромислового виробництва.
РЕЗУЛЬТАТИ
Поєднання інституціоналізму та еволюційної
теорії в методологічному контексті дозволяє зберегти зв'язок між еволюційною динамікою інституту агроінновацій та сутністю і формами прояву
інновацій в агропромисловому виробництві.
Так, інституціоналізм вивчає вихідні умови,
правила, норми, обмеження економічної діяльності, що і утворює перехідну ланку і загальну передумову вивчення економічних процесів і явищ.
Цей перехід включається в саму тканину дослідження, яке таким чином, не втрачаючи політекономічний, набуває ще й інституціонального характеру [1, с. 19]. Важливо зазначити, що сам по собі
інституціоналізм не підміняє дослідження власне
економічних закономірностей дослідженням закономірностей соціальних, як правило, надбудовних,
що деякі теоретики розглядають як найтоншу форму вульгаризації, що виражається, в різкому перебільшенні реально існуючих залежностей еко-

номічних процесів від пов'язаних із ними соціальних явищ. Украй складно визначити міру перебільшення залежності економічних і соціальноправових явищ, бо вони справді тісно взаємопов'язані в рамках сучасного механізму господарювання. Але, як показує сучасна господарська практика, об'єднання економічних і соціально-правових
явищ як об'єкта економічної науки забезпечує її
близькість до практики і здатність безпосередньо
на неї впливати [3, с. 8].
У свою чергу методологія еволюційної теорії,
посилаючись на біологічні аналогії та "еволюційну мову" дарвінізму, акцентує увагу на механізмах
спадковості і мінливості, механізмах і критеріях
добору, що обумовлюють розвиток економічного
інституту.
Аналогії між економічними процесами та біологічними ще у ХVІІІ ст. проводили Б. Мандвіль,
Д. Юм, Т. Мальтус та інші. Після створення еволюційної теорії Ч. Дарвіним англійський філософ
Г. Спенсер на базі його ідеї загального розвитку і
селекції розробив універсальну філософську систему, що описує динаміку природного і соціального життя на принципах еволюції. Спроби перенести еволюційні ідеї на економічний грунт були
невдалими до тих пір, поки не було виділено "одиниці селекції", — субстанції, яка володіє стійкістю
у часі, передається від одних економічних суб'єктів
до інших та здатна до змін. Саме засновнику інституціоналізму Т. Веблену належить ідея про те, що
інститути можуть бути уподібнені генам, а еволюція у господарській системі і в живій природі відбувається якщо не за загальними, то за близькими
законами [8, с. 49—50].
Еволюційна економіка як окремий напрям економічної теорії отримала розвиток в роботах
Нельсона і Уінтера [12]. З точки зору об'єкта і метода дослідження еволюційна економіка — це економіка нерівноваги. Один з базових постулатів
еволюційної економіки є конкуренція між новаторами і консерваторами як основа економічного
розвитку. Подібно тому, як у біології еволюція
асоціюється з самоорганізацією, природнім відбором, з неухильно зростаючою складністю, в економіці, — еволюція є процесом наростання різноманіття, складності, продуктивності виробництва,
що відбувається за рахунок зміни технологій, які
періодично повторюються, продуктів, організацій,
інститутів. Економічна еволюція незворотна в часі,
вона протікає на усіх рівнях економіки, хоча і з
різною швидкістю. Її рушійною силою є інтереси
конкуренції, а її ресурсами — енергія і матеріали,
що черпаються суспільством з природного довкілля. Глобальною метою досліджень еволюційного напряму є з'ясування процесів, істотних для
функціонування усіх еволюціонуючих, живих систем, для подальшого застосування їх на практиці,
усвідомлення того природного шляху, за яким
спонтанно організовується економічна діяльність.
Таким чином, для того, щоб наблизитись до
визначення оптимального шляху розвитку інсти-
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туту агроінновацій, з'ясувати траєкторію його еволюційного руху, встановити об'єктивні тенденції
останнього, створити нормативний ідеал інноваційного розвитку, адекватний біфуркаційному стану економіки, спрогнозувати подальше несуперечливе становлення інноваційної системи аграрної
сфери, адекватним є застосування методу, що дозволить акцентувати увагу на вказаних моментах.
На наш погляд таким методологічним базисом є
інституціонально-еволюційний підхід, що дозволяє досліджувати стан предмету пізнання, для якого характерні нестійкість, різноманітність, нерівновага, але, як "породжуючі порядок із хаосу",
обумовлюючі конкуренцію технологій, суспільно
— економічних інститутів, формуючих процеси
заміни і виживання, забезпечуючі інтенсивний розвиток, зростання економічного потенціалу, як результат переходу до нових способів (технологій )
виробництва.
Використання методології інституціональноеволюційної теорії передбачає виділення одиниці
селекції, тобто економічної структури, яка "реалізує" еволюційний розвиток. Такою структурою
є інститут, який можна визначити як сукупність
формальних (зафіксованих у праві) і неформальних (зафіксованих у звичаях) обмежень, структуруючих взаємодію індивідів в економічній, політичній і соціальній сферах. Існуючі види інституційних обмежень мають певні характеристики:
структуру, характер санкцій за невиконання,
джерело закріплення, спрямування, розмір
трансакційних витрат. Так, в структурному відношенні формальним обмеженням є правило, неформальним — правило або норма. Щодо характеру санкцій за невиконання обмежень, то відносно формальних рамок діють правові (адміністративна або кримінальна відповідальність), відносно неформальних обмежень діють соціальні
санкції (утрата репутації). Формальні рамки закріплені в писаному праві, неформальні — в неписаному, перші торкаються всіх індивідів, другі обмежуються рамками соціально однорідних груп
[9, с. 129—130].
Можливість ототожнювати агроінновації з
економічним інститутом пов'язана з наступними факторами: по-перше, виникнення інновацій
детерміноване важливими суспільними потребами — збільшувати обсяги випуску та підвищувати ефективність діяльності. Тобто витоки еволюційного розвитку інституту виходять з неформальних правил, а значить була наявна об'єктивна основа для оформлення формальних норм, що
і стало свідоцтвом становлення інституту; подруге, виникнувши, ця соціоекономічна структура згодом набула самопідтримуючого характеру, зафіксувавшись спочатку в традиціях, неформальних нормах, а потім і в писаному праві.
Еволюціонуючий інститут розпочав рух до сучасного стану під впливом економ ічної
дійсності; по-третє, інновації в агропромисловому виробництві, як певна "цілісність" є органі-

заційно оформленою системою правил і норм,
традицій, формальних і неформальних утворень,
яка покликана забезпечити певний соціальноекономічний ефект у відповідних інституціональних умовах [6, с. 89].
Методологія інституціонально-еволюційної
теорії дає нові можливості для осмислення сучасних нестандартних ситуацій як у глобальному, так
і в локальних економічних просторах (країнах,
регіонах, окремих секторах і сферах економіки),
що мають специфічні інституційні умови функціонування і розвитку. Разом з тим вона через інституційні умови, вбираючи в себе вплив суміжних
неекономічних чинників (природи, техніки і технологій, історичних традицій, національного менталітету і т. і.) забезпечує актуальну міждисциплінарну сполученість політичної економії з іншими
галузями знання [1, с. 20].
Поєднання інструментарію дослідження, де
еволюційний підхід виступає методологічною
основою інституціоналізму є органічним ще й
тому, що, дозволяє досліджувати інститути в
процесі їх еволюційного розвитку, аналізувати
дію еволюційних механізмів та досягати більш
високого рівня теоретичного узагальнення. Такий методологічний базис надає більш повний
спектр інструментів для вивчення інституціональних організаційно-економічних трансформацій, що відбулись в аграрній сфері економіки
в період реформ і можливих трансформацій в
умовах переходу до інноваційної агроекономіки, у рамках якої має бути створене ефективне
сільське господарство — конкурентоздатний
вітчизняний агробізнес.
Економічна теорія інституціоналізму в порівнянні з іншими сучасними теоретичними концепціями має істотні переваги, адже дозволяє виявити організаційно-економічні протиріччя інституціонального характеру в системі управління агробізнесом, стримуючих ефективний розвиток
сільського господарства. Інституціоналізм багато
в чому пояснює не лише причини невдач агроекономічних реформ, але і дозволяє знайти раціональні шляхи вирішення проблем, що накопичились і стримують підвищення ефективності функціонування цієї сфери.
ВИСНОВКИ
Аналіз сучасних наукових напрямів дозволяє
зробити певні висновки. По-перше, пізнання економіки як неврівноваженої системи, схильної до
самоорганізації та аналіз існуючого стану агропромислового виробництва за умов значних структурних змін у виробничому і фінансовому секторах національної і світової економіки обумовлює
адекватність саме інституціонально-еволюційного інструментарію до аналізу інноваційного розвитку. По-друге, огляд основних джерел еволюційних концепцій економічної динаміки виявив їх
макроекономічну спрямованість. Конкретні галузеві застосування практично відсутні, у тому числі
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і стосовно агропромислового виробництва як
однієї з складних соціально-економічних і біологічних систем.
Ґрунтуючись на положеннях інституціонально-еволюційної теорії і можливостях її застосування для вивчення інноваційної проблематики,
вважаємо про наявність істотного впливу на ефективність управління і функціонування агроекономічної системи інституціональної структури і безпосередньо самих формальних і неформальних
інститутів. На нашу думку, основними умовами, що
визначають можливості стійкого і ефективного
розвитку аграрного бізнесу є узгодження формальних і неформальних інститутів між собою, обмеження чи розв'язання протиріччя між ними.
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KEY DIRECTIONS OF PROVIDING WITH EMPLOYMENT OF POPULATION IN AGRICULTURE
Поглиблені теоретичні і практичні засади щодо особливостей зайнятості в сільському господарстві, визначені
проблемні питання зайнятості на селі в перехідний і післяреформений період, основні напрями їх вирішення.
Theoretical and practical grounds regarding the features of employment in agriculture are extended. Urgent issues
of rural employment in transitional and post-reform period, the main approaches of its decision are determined.
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ВСТУП

Напередодні аграрної реформи більшість
вчених економістів-аграрників прийшли до висновку, згідно з яким "альтернативи переходу до
ринку не існує", а тому необхідна ринкова
трансформація одержавленого сектора сільського господарства. Основними напрямами її
здійснення є роздержавлення і приватизація
землі і майна колгоспів та радгоспів, розбудова на їхній основі різних агроформувань ринкового типу. Вважалося, що продуктивність й
економічна ефективність в останніх істотно
перевищить в існуючих раніше колгоспах і радгоспах. Натомість поки що маємо від'ємні результати. Так, обсяги виробництва валової продукції в усіх категоріях господарств в 2012 р. у
порівнянні з 1990 р. зменшились на 21,4%, у
тому числі продукції тваринництва на 46,1%.
Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в секторі аграрних
підприємств зменшився з 42,6% в 1990 р. до 20,5
% в 2012 р. [7, с. 43; 52]. Не поліпшився стан і в
такій важливій складовій аграрної сфери — соціальній. Більше того "…Для українського сільського господарства очевидною і основною
проблемою є соціальна складова, яка за своїми не розв'язаними проблемами значно випереджує інші складові сталого розвитку-економічну і екологічну" [8, с. 47]. Зокрема: "Праця у

сільському господарстві залишається малопрестижною, продовжує погіршуватися демографічна ситуація на селі: зменшується загальна чисельність і питома вага сільського населення; зростає кількість людей пенсійного віку" [8,
с. 14]. Відбувається занепад сільських територій, без чого неможливим є розвиток господарської складової агросфери. Однією із найбільших проблем соціальної складової є неповна зайнятість сільського населення, тобто безробіття. Саме виходячи із цього, вважаємо за
доцільне зосередити увагу на проблемі досягнення повної й ефективної зайнятості в сільській місцевості.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Мета статті полягає в поглиблені теоретичних і практичних засад щодо особливостей і
проблем зайнятості на селі, визначення основних напрямів їхнього вирішення.
РЕЗУЛЬТАТИ

Перш ніж приступити до викладу змісту
означеного в назві статті питання, вважаємо за
необхідне зупинитися на розкритті сутності
деяких теоретичних положень, що стосуються
проблеми повної зайнятості у ринковій економіці. Як відомо, в радянські часи в наукових і
практичних колах ринкова економіка оцінюва-
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лася переважно критично, а соціалістична подавалася в "рожевому" світлі. Нині навпаки.
При цьому замовчується той факт, що в СРСР,
принаймні, починаючи з 30-х років ХХ ст. не
мало місце безробіття у цілому і на селі зокрема. В колгоспах практикувався навіть примус
до праці (обов'язковий мінімум трудоднів). З
переходом на ринкові принципи господарювання неповна зайнятість в національній економіці,
у тому числі в сільському господарстві стала
звичним явищем. У роботі не ставиться завдання щодо вияснення причин безробіття у ринковій економіці взагалі його негативи й певні
позитиви. Ці питання достатньо повно висвітлені в літературних економічних джерелах.
Варто лише наголосити, що йдеться про невикористання виробничого потенціалу людини,
яка є головною продуктивною силою суспільства. Крім того, незаперечним є той факт, що
кожний безробітний і бажаючий працювати
відчуває певну ущербність, неповноцінність
свого життя. У свідомості безробітної людини
руйнуються традиційні цінності сучасного суспільства, які пов'язані передусім з працею: самоствердження, матеріальний добробут, можливість збереження і підвищення професіоналізму, соціальний статус. Зрештою безробіття
зумовлює соціальну напругу в суспільстві. Викладене вище стосується всіх його членів і
сільських жителів, зокрема. Варто наголосити,
що зайнятості в сільському господарстві притаманні особливості. Виділимо головні з них.
По-перше, сезонний характер зайнятості щодо
працівників землеробних професій. Можливості міжсезонної їхньої зайнятості обмежені.
По-друге, зменшення просторової бази для
розширення виробництва в рослинництві. Інакше кажучи, земельні ресурси просторово обмежені. Водночас посилення урбанізації веде
до скорочення земель сільськогосподарського
призначення. Відповідно виключається екстенсивний тип розширеного відтворення. Так, в
Україні уся посівна площа в 1990 р. становила
32,4 млн га, а в 2012 р. 27,8 млн га, тобто зменшилася на 4,6 млн га або 14,2 % [7, c. 82].
В-третіх, для усіх сфер і галузей економіки
об'єктивно притаманний економічний розвиток
(оскільки зростають потреби людей) на засадах
науково-технічного прогресу (НТП) і впровадження його досягнень у виробництво. Відповідно зростає продуктивність праці, у т.ч. працівників сільського господарства. Для обробітку тих
же або навіть менших земельних площ потребується менша їхня кількість. До речі, зменшення попиту на працівників у сільському господарстві є закономірністю за умов оновлення ви-

робничого потенціалу, тобто впровадження у
виробництво нової техніки й технологій, форм
організації праці. Так, в СРСР між 1913 і 1990 роками виробництво сільськогосподарської продукції збільшилося вчетверо, а чисельність господарських працівників зменшилася вдвічі, тобто продуктивність аграрної праці зросла у вісім
разів. [3, с. 17—18]. На перший погляд, це мало б
істотно посилити безробіття на селі. Але цього
може і не бути і , як правило, не відбувається в
умовах урбанізації, відтоку сільського населення до міст, що сприяє обезлюдненню і зникненню сіл. Останній процес може загальмуватися,
якщо жителі сіл залишаються такими, але працюють у містах. Тим більше це характерно в умовах кризи і стагнації виробництва в несільськогосподарських галузях економіки, що сталося в
Україні в період її незалежності. І не випадково
частка сільського населення у віці 16—59 років
щодо усього населення такого ж віку на 1 січня
2013 р. становила 29,6%, а в 2002 р. —29,4%, тобто не зменшилася [7, с. 29]. З огляду на викладені
вище теоретичні положення щодо зайнятості в
сільському господарстві розглянемо її стан в
Україні за період 1990—2012 рр. Почнемо із змін
соціально-економічного статусу зайнятих у
сільському господарстві. Напередодні аграрної
реформи працівники колгоспів і радгоспів дефакто працювали за наймом і отримували заробітну плату (в колгоспах офіційно її називали —
оплата за працею). Крім того, абсолютна
більшість селян працювали на присадибних земельних ділянках. Інакше кажучи, сільські домогосподарства мали аграрну складову. Нині і офіційно, і фактично зайнятих в сільському господарстві можна розподілити за критерієм їхнього
соціально-економічного статусу на такі категорії.
1. Господарюючі суб'єкти, в особі яких поєднано власника-господаря-менеджера (індивідуально, або у межах сім'ї). До них відноситься більшість
сільських жителів, а саме: суб'єкти мікро- і малого підприємництва. Йдеться про індивідуальні і
сімейні агрогосподарства, більшість з яких є типу
домогосподарств. Держкомстат у цьому зв'язку
публікує дані тільки щодо кількості особистих селянських господарств. На 1 січня 2013 р. вона становила 4,3 млн одиниць у порівнянні з 4,9 млн у
2005 р., тобто зменшилася на 12,5% [7, с. 65]. За
деякими даними в Україні мають земельні ділянки
і ведуть сільськогосподарську діяльність понад 9,4
млн домогосподарств( сільських і міських), з яких
5,2 млн розташовані у сільській місцевості [4].
Сільське населення у віці 16—59 років на 1 січня
2013 р. становило 8,5 млн осіб [7, с. 29]. І це на 5,2
млн сільських домогосподарств, у т.ч. 4,3 млн особистих селянських господарств, тобто близько
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двох працездатних осіб на одне господарство. На
перший погляд, вести мову про неповну зайнятість
на селі — недоречно. Але більшість з селянських
домогосподарств через мікророзміри не дають
можливості це здійснити. Саме цим і пояснюються великі масштаби прихованого безробіття на
селі.
2. Наймані працівники. На початку агрореформи ними були колгоспники і працівники радгоспів, зайняті у соціально-побутовій сфері. За
період 1991—2012 рр. відбувся занепад останньої,
зменшилися площі сільськогосподарських угідь
в секторі аграрних підприємств з 38,7 млн га в 1990
р. до 20,7 млн га на кінець 2012 р. (на 46,6%). Водночас збільшилася кількість агрогосподарств
сімейного типу, у т.ч. виникли і отримали певний
розвиток фермерські господарства (на кінець
2012 р. їхня кількість становила 46,7 тис. одиниць,
в яких чисельність працівників становила 100,2
тис.), суперферми інноваційного типу, а точніше
агропромислові формування. В останніх особливо висока продуктивність праці і відносно невелика кількість зайнятих. Усе це зумовило "дуже
значне зменшення кількості робочих місць для
найманих сільськогосподарських працівників.
Якщо в 1990 році для 4,5 млн осіб сільське господарство було місцем основної зайнятості за наймом, то в 2011 році ця цифра скоротилася до 0,9
млн осіб" [3, с. 17]. До речі у складі загальної
кількості працівників фермерських господарств
в 2012 р. частка найманих працівників становила
59% у т.ч. постійних 46,4%. Тобто фермерський
сектор надав робочі місця лише 59,2 тис. осіб, з
них постійних 46,5 тис. осіб [7, с. 167]. Тобто у
цьому контексті ринкова трансформація агросфери призвела до втрати 3,6 млн робочих місць
для працівників за наймом.
Важливою ознакою найманих працівників в
сільському господарстві України є те, що чимало
з них є власниками земельних паїв і нерідко виступають орендодавцем щодо свого роботодавця.
Стосовно безпосередньої тематики статті зазначимо, що з переходом на ринкові відносини в
сільському господарстві виникла проблема повної
зайнятості (безробіття). При цьому зменшення
кількості найманців у значній мірі компенсувалося самозайнятістю селян у аграрних домогосподарствах, хоча це не вирішило проблему повної
зайнятості. Разом з тим на останню особливо негативно вплинула руйнація тваринництва, яке
більш трудомістке у порівнянні з рослинництвом і
забезпечує постійну зайнятість. Особливо скоротилося тваринництво в секторі сільськогосподарських підприємств. Про це свідчать такі дані. В
2012 р. у порівнянні з 1990 р. поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) тут зменшилося з 21,1 до 1,5

млн голів( в 14 разів), у т.ч. корів з 6,2 до 0,6 млн
голів (в 10,8 разів). На кінець 2012 р. лише 6,8 % до
загальної кількості діючих господарюючих
суб'єктів утримували поголів'я ВРХ, у т.ч. 2,4 %
фермерських господарств. Тривожним є й той
факт, що і в останні роки кількість голів ВРХ щорічно скорочується — у 2005 р. вона становила 2,5
млн, а в 2012 — 1,5 млн голів, у т.ч. корів 866,2 тис
голів і 575,2 тис. голів. Питання руйнації й відродження тваринництва потребує окремого дослідження. В контексті проблеми повної зайнятості
наголосимо, що розвиток тваринницької галузі —
це в першу чергу збільшення попиту на постійних
працівників сільського господарства.
Відмінна риса переходу на ринкові відносини
— це також занепад його соціальної сфери, руйнація сіл. Знову ж таки це окрема проблема. Але
незаперечно, що цей процес зменшує зайнятість
в агросфері. Виходячи із контексту порушеної в
тематики статті і викладеного вище матеріалу,
можна сформулювати такі положення.
Перехід агросфери на ринково-підприємницькі принципи функціонування та розвитку
супроводжувався виникненням неминучого "супутника" ринкової економіки — неповну зайнятість або безробіття. Так, в Дніпропетровській
області в 2012 р. у сільській місцевості було 18 тис.
осіб безробітних, а рівень безробіття (за методологією МОП) склав 7,3%. Для роботодавців і в
першу чергу великотоварних агроформувань останнє — це "резервна армія праці", звідти за необхідності можна залучити додаткових працівників в процес виробництва. В такому сенсі, образно кажучи, безробіття — це запасне колесо в
автомобілі. Безробіття є й важелем підвищення
інтенсивності праці, трудової дисципліни найманих працівників. Інакше кажучи, йдеться про переваги заміщення вакантних робочих місць на
конкурсних засадах. Разом з тим незаперечною
є та обставина, що зареєстроване і приховане безробіття породжує низку соціально-економічних
проблем на селі: низький рівень життя безробітних, їх міграцію в інші країни, не завжди бажану
й ефективну само зайнятість на карликових присадибних ділянках, особливо колективних городах. Якщо наявність колективних садів ще можна пояснити, то колективні городи з мануфактурним землеробством — це ознака відсталості агросфери. До речі, на кінець 2012 р. 1,5 млн сімей
мали колективні городі площею 184,8 тис. га (0,12
га в розрахунку на одну сім ю). У цьому ж році
2,6 млн сімей мали колективні сади (площею 217,9
га) [7, с. 108]. Як вже зазначалося нами, за великим рахунком скорочення зайнятості в агросфері, у т.ч. в сільському господарстві — об'єктивний процес, зумовлений науково-технічним

16
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2014
прогресом і впровадженням його досягнень у
виробничу й соціальну сферу. Сприяє цьому й
зменшення площ сільгоспугідь. Разом з тим, зважаючи на негативні наслідки безробіття для мешканців сільської місцевості, суспільство і передусім держава повинна розробити й впроваджувати певні заходи щодо його зменшення, шукати
можливості розширення масштабів виробництва,
експорту, запровадити трудомісткі види виробництва, розширяти соціальну сферу тощо.
У складі можливих напрямів практичного
вирішення вищезазначених завдань вважаємо
за необхідне виділити ключові.
Розвиток сільських домогосподарств з метою формування на їх засадах дрібних й малих
агрогосподарств бізнесового типу, які б стали
головною сферою зайнятості і джерелом доходів для їх власників. Частина таких господарств поступово трансформується у фермерські господарства. Зрештою вважаємо, що
саме "трудові" агрогосподарства (індивідуальні
чи сімейні) є не тільки важливою сферою аграрного виробництва. зайнятості селян,але й водночас збереження сіл. У цьому зв'язку В.В. Юрчишин справедливо зазначав:"Особистим селянським господарствам і надалі належатиме
помітне місце у вітчизняному виробництві
сільськогосподарської продукції… саме від розвитку цього сектора дуже великою мірою(якщо
не найбільше) залежатиме майбутнє українського села як такого" [9, с. 69]. До речі, значною
мірою особисті селянські господарства забезпечили трудову зайнятість селян та стали буферним фактором при зменшенні потреби сільського господарства у трудових ресурсах і нерозвиненості інфраструктури на селі.
Безперечно, віддаючи належне сімейним
формам господарювання з точки зору сприяння їх зайнятості і збереженню сільських територій, наголосимо, що економічні переваги
були і залишаються дотепер на боці великотоварних агроструктур. Вони мають можливість
використовувати ефект масштабу виробництва, але при цьому зменшується потреба в трудових ресурсах. Подолати суперечність між
економічною ефективністю і зайнятістю у
повній мірі можна розподілом сфер аграрного
виробництва між різними його видами. Як відомо, економічні переваги великого виробництва — це узагальнене положення. Структура
агровирибництва — складна і в ній чимало видів, які можуть бути ефективними і за невеликих розмірів. Такими є усі трудомісткі види
сільського господарства: садівництво, плодоовочівництво, бджільництво, розведення хутрових звірів тощо. І в подальшому діяльність

сімейних господарств тут доречна. При цьому
для ефективного функціонування та розвитку
важлива їхня кооперація. Тобто розв'язання
проблеми поєднання ефективності й повної
зайнятості, як справедливо зазначає П.Т. Саблук "…вбачається в розвитку кооперації, передусім обслуговуючої, в якій зацікавлені насамперед особисті селянські та фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства з
невеликими площами землекористування.
Об'єднання в кооперативи дає змогу на основі
спільної постачальницької, агротехнічної, переробної і збутової діяльності досягти зіставних із середніми й великими сільськогосподарськими підприємствами рівнів технологічності та товарності, а отже — підвищити конкурентоспроможність виробленої продукції"
[6]. І головне, на наш погляд, є те, що саме
сімейні форми господарств, об'єднані в різні
кооперативи, збільшать зайнятість, сприятимуть розв'язанню соціальних проблем на селі.
Крім їхнього кооперування важливе значення
має державна підтримка як господарств малого бізнесу, так і їхньої кооперації.
З огляду на викладене вище наголосимо, що
Міжнародна спільнота в особі Генеральної
Асамблеї ООН визначає кооперативи як один
"з найважливіших чинників соціально-економічного розвитку" і "викорінювання бідності".
Резолюцією № 64/136 від 23 жовтня 2011 року,
2012 рік було оголошено Міжнародним роком
кооперативів і рекомендовано всім державам —
членам ООН з відповідними організаціями в
цілому використати проведення цього року
"для надання підтримки розвитку кооперативів
і підвищення обізнаності щодо їх внеску у соціально-економічний (додамо — й екологічний)
розвиток", тобто сталий розвиток аграрного
сектора, зорієнтований на задоволення не лише
нинішнього, а й майбутніх поколінь[8]. Світова практика нагромадила значний арсенал
форм і методів підтримки кооперативів у період їх становлення. У країнах ЄС, наприклад,
поширено:
— державне фінансування упродовж 5-ти
років спеціалістів кооперативу, які сприяють
членам кооперативів освоювати і застосовувати передові технології з метою покращання
якості та безпеки продукції;
— надання позик під знижений відсоток для
фінансування складування, збереження і пакування кооперативної продукції;
— фінансування вилучення кооперативами
залишкової продукції з ринку в періоди перевиробництва з метою якнайкращого збалансування попиту і пропозиції;
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— розширення можливостей для одержання членами кооперативів індивідуальних позик
на пільгових умовах, якщо вони спрямовувались на її модернізацію виробництва.
Стримуючим фактором розвитку кооперативів є, передусім, недосконале законодавче
забезпечення [8]. Другим фактором, який стримує розвиток сільськогосподарських кооперативів в Україні, є відсутність економічного механізму їх підтримки на етапі становлення та в
процесі функціонування. З метою сприяння
зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці, органам місцевого самоврядування необхідно сприяти створенню виробничих, обслуговуючих, маркетингових, логістичних, збутових, культурологічних, екологічних
кооперативів та ще диверсифікація виробництва приведуть до створення нових робочих
місць. Сільскогосподарські обслуговуючи кооперативи (СОК) можуть бути головним фактором створення робочих місць до речі на селі,
бо саме такий вид кооперативів найбільше розповсюджений у світі. В Україні з 4,5 млн особистих селянських господарств, натомість,
об'єднались в СОК лише 0,3% мешканців села,
до того ж із загальної кількості створених обслуговуючих кооперативів (953) працюють
65,8% (618). Для порівняння: у Франції діють 3,5
тис. сільськогосподарських кооперативів, які
займаються переробкою та збутом продукції,
та 13,3 тис. кооперативів спеціалізуються на сумісному використанні техніки [10].
На сьогодні в Україні нагальною є потреба
в запровадженні та реалізації спеціальної державної програми розвитку та підтримки селянської обслуговуючої кооперації. Адже саме
вона буде сприяти об'єднанню та виживанню
дрібним і малим сімейним формам агрогосподарств, оскільки забезпечить їх транспортом
для перевезення та продажу невеличких партій
товару, сучасними овочесховищами, власними
оптовими та роздрібними ринками, невеликими підприємствами з переробки продукції. Наприклад, кооперативи фермерів у ЄС та США
переробляють та реалізують від 60 до 80 % сільгосппродукції. В Росії для підтримки кооперативного руху фермерським кооперативам для
побудови оптових, роздрібних овочесховищ
тощо надаються кредити. І головне, це буде
дієвим заходом по створенню робочих місць та
покращанню показника зайнятості сільського
населення. Для подолання безробіття в сільській місцевості державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування необхідно
також побудувати дороги від райцентру до
кожного та забезпечити транспортне обслуго-

вування, бо центри зайнятості в більшості сільських районів знаходяться на відстані від 5 до
100 км. Варто відмітити, що Кабінет Міністрів
України вживає заходи по відродженню села,
зобов'язавши декілька міністерств (Міністерство регіонального будівництва, Міністерство
фінансів, Міністерство аграрного продовольства) разом з обласними державними адміністраціями розпочати розробку регіональних програм розвитку соціальної інфраструктури села.
Одним із ключових чинників збільшення
попиту на робочу силу, як згадувалось раніше,
на сьогодні є розвиток тваринництва та органічного землеробства. Цією діяльністю можуть
займатися агропідприємства усіх розмірів.
ВИСНОВКИ

На початку аграрної реформи практично всі
науковці й практики, які причетні до її здійснення, вважали, що головна мета ринкової
трансформації сільського господарства-розбудова ринкової його моделі. На сьогодні це завдання, по суті, виконано. На жаль, як правило,
не наголошувалося, що безпосередньо метою
реформації галузі є підвищення добробуту селян. Усе інше — це засоби досягнення цієї мети.
А високий рівень добробуту — це зайнятість всіх
працездатних і належна оплата їхньої праці. І
перше, і друге — бажають кращого. Відносно
безробіття на селі і таких форм зайнятості, як
неповна зайнятість, сезонність і т. ін. то і в умовах дії об'єктивної світової тенденції щодо зменшення зайнятих у сільському господарстві, є
чимало напрямів і засобів загальмувати цей процес. Більш того, в Україні є можливості звести
до мінімуму проблему безробіття. Головними
напрямами її вирішення є по-перше, чинник,
який виходить за межі галузі, тобто посилення
процесу зовнішньої урбанізації, яка у зв'язку з
кризою йде нині порівняно повільно. По-друге,
посилення внутрішньої урбанізації, тобто розширення сфер зайнятості жителів села несільськогосподарськими видами діяльності (зелений туризм, художні ремесла, наприклад: Петриківський розпис, будівництво доріг, переробка продукції на селі тощо). По-третє, розширення виробництва, передусім в сімейних агрогосподарствах, багатьох трудомістких і екологічно чистих видів виробництва(органічне сільське
господарство. По-четверте, для вирішення проблеми безробіття сільського населення в сучасних умовах як один із важливих напрямів може
виступити кооперування. Крім того багато господарств на даний момент не здатні утримувати
на своєму балансі об'єкти соціальної інфраструктури. Тому, лише при ефективній роботі ко-
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оперативу, а також при міжгосподарському кооперуванні, можливо не лише подолання безробіття, а і підтримання об'єктів соціальної сфери
і їх подальший розвиток. Як наслідок, створення нових робочих місць, що позитивно вплине
на вирішення проблем сільського безробіття,
сприятиме зростанню професійних навичок і
кваліфікації сільських жителів, підвищить рівень
їх матеріального добробуту. По-п'яте, прийняття загальнодержавної програми, яка б стосувалася забезпечення повної й ефективної зайнятості на селі. Усе це буде сприяти соціальній стабілізації на селі, збереженню сіл.
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PROBLEM QUESTIONS OF REALIZATION IN UKRAINE DIRECTIVE OF EU SOLVENCY II
У статті досліджено сутність Директиви Solvency ІІ. Проаналізовано її переваги та недоліки для вітчизняних
страхових компаній. Здійснено порівняння чинних вимог до платоспроможності страхових компаній з вимогами директиви. Виявлено проблемні питання імплементації в правове поле страхової діяльності в Україні Директиви ЄС
Solvency ІІ та розроблено рекомендації щодо їх вирішення.
The essence of Directive Solvency ІІ is investigatied in the article. Its advantages and defects for domestic insurance
companies are analysed. The comparison of operating requirements to solvency of insurance companies with the
requirements of directive is carried out. The problem questions of implementation of the Directive of EU Solvency ІІ in
the legal field of insurance activity in Ukraine are reduced and the recommendations in relation to their decision are
worked out.

Ключові слова: страховий ринок, платоспроможність страховика, страхові премії, страхові резерви, страхові ризики, ЄС, директива.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасних умовах стратегічною метою у
зовнішній політиці України є членство в Європейському Союзі. Вона має бути досягнута
шляхом забезпечення інтеграції України в
європейський політичний, економічний і правовий простір. Ключову роль відіграє гармонізація законодавства України із законодавством
Європейського Союзу, що регулює господарську діяльність усіх суб'єктів. Страхові компанії
не є винятком у цьому процесі. Директива
Solvency ІІ актуальна для страховиків ЄС і
спрямована на забезпечення їх платоспромож-

ності. Вітчизняне страхове поки що законодавство враховує вимоги Директиви Solvency І.
Таким чином, виникає потреба у зміні умов забезпечення платоспроможності вітчизняних
страховиків на такі, що відповідають стандартам ЄС.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Для страхових компаній як суб'єктів страхового ринку однією із найважливіших економічних характеристик є платоспроможність.
На думку Олійника І.А. [4], специфічна роль,
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Solvency II

Наявність достатніх
фінансових ресурсів

Рис

Наявність адекватної системи
управління та процесу нагляду за
діяльністю

Вимоги до звітності та
системи розкриття
інформації

Рис. 1. Компоненти Solvency II

яку відіграють страхові компанії у ринковій
економіці, перетворює проблему забезпечення
платоспроможності страховиків на об'єкт
особливого контролю з боку держави.
Теоретичні основи сутності та значення
платоспроможності, а також державного нагляду за її забезпеченням висвітлюють у своїх
працях українські вчені: Базилевич В.Д., Василик О.Д., Гаманкова О.О., Грушко В.Д., Залєтов О.М., Заруба О.Д., Клапків М.С., Ротова
Т.А., Осадець С.С., Шірінян Л.В., Шумелда Я.,
а також зарубіжні вчені — Алтинікова І., Коломін Є.В., Рейтман Л.І., Софронов М., Сухов
В., Ю. Блейд, Р. Кілн та інші. Проте в умовах
активізації євроінтеграційних процесів особливої актуальності набувають дискусійні питання щодо гармонізації інтересів усіх суб'єктів
страхового ринку у контексті зміни вимог до
платоспроможності страхових компаній.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження сутності і значення Директиви Solvency II для забезпечення
платоспроможності українських страхових
компаній. Важливо також виявити проблемні
Solvency II та розробити рекомендації щодо їх
вирішення в стислі терміни. Для цього необхідно вирішити ряд завдань:
— з'ясувати сутність директиви та її компоненти;
— дослідити чинні умови платоспроможності страховиків та провести компаративний
аналіз з вимогами Solvency II;
— розробити пропозиції, реалізація яких
дозволить українським страховим компаніям
досягти стандартів європейської платоспроможності.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Solvency II — це Директива Європейського
Союзу, що була прийнята Європейським Парламентом 22 квітня 2009 року та направлена до
Ради Міністрів ЄС 5 травня 2009 року. Дата
імплементації Solvency II — це фундаментальний перегляд режиму достатності капіталу в га-

лузі страхування Європейського Союзу. Основною метою є створення загальноєвропейських вимог до капіталу та стандартів управління
ризиками, які будуть застосовуватись замість
вимог Solvency I. Під дію Solvency II підпадають
усі страхові та перестрахові компанії з валовим
доходом страховика більшим ніж 5 мільйонів
євро або технічними резервами більшими ніж 25
мільйонів євро. У Національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг стверджують, що встановлення більш жорстких вимог достатності капіталу та ризик-менеджменту сприятиме зменшенню ризиків неплатоспроможності страховика, збитків споживача та дестабілізації ринку [3].
Директива Solvency II передбачає виділення трьох структурних блоків показників, що
підлягають вивченню в рамках контролю діяльності страхових компаній з метою забезпечення їх платоспроможності.
Пацурія Н.Б. [5] наголошує, що вимоги до
платоспроможності є більш складними, ніж це
представлено в рамках Solvency I. Чинні вимоги
сконцентровано на зобов'язаннях страхової
компанії. Вимоги Solvency II зосереджено також
на активах страховиків. Останні обов'язані враховувати ринковий ризик (ризик зниження вартості інвестованих активів страховиків), кредитний ризик (ризик неплатоспроможності третьої
особи) та операційний ризик (системний ризик).
Розглянемо більш детально компоненти
Solvency II (рис. 1).
Дослідження компонента І показало, що
для страхових компаній є обов'язковою наявність достатніх фінансових ресурсів. Вони
кількісно охоплюють власний капітал, технічні
резерви та розрахунок вимог до капіталу в контексті визначення фактичної та нормативної
маржі платоспроможності. Фактична маржа
платоспроможності (SCR) — це ключова вимога до платоспроможності, яка грунтується на
оцінці ризиків. Для оцінки нормативної маржі
платоспроможності Solvency II встановлює
стандартну європейську формулу та внутрішню модель, яка самостійно розроблена компанією.
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Наступною складовою Solvency II є наявність адекватної системи управління та перегляд процесу нагляду. Тобто передбачає
ефективну систему ризик-менеджменту та перспективне виявлення ризиків за допомогою
власної оцінки ризиків та платоспроможності,
здійснення нагляду за страховими та перестраховими компаніями щодо дотримання вимог
Директиви ЄС та виявлення організаційних або
фінансових слабких місць, які несуть збільшення рівня ризику для страхувальників.
Третя складова Solvency II містить вимоги до
звітності та системи розкриття інформації. Директива вимагає від страхових компаній збільшити обсяг публічної інформації, якою могло б користуватися широке коло споживачів. Не виникає сумнівів, що ця вимога підвищить рівень дисципліни страхових компаній та рівень відповідальності перед споживачами страхових послуг.
Solvency II пропонує принципово нову концепцію регулювання діяльності страхових організацій, засновану на принципах пруденційного нагляду та обліку ризиків, з якими стикається фінансова установа в процесі своєї діяльності.
Ще раз підкреслимо, що підхід до оцінки
платоспроможності страхових організацій,
передбачений Директивою 2009/138/ЕС, має
суттєві відмінності від існуючих нині вимог в
Україні. Варто виділити вузьку спрямованість
останніх при розрахунку нормативів платоспроможності у зв'язку з урахуванням лише показників премій і виплат, як єдиних, що відображають ризики страхових компаній. На думку Пацурії Н.Б., неефективність даного підходу було доведено на практиці того ж Європейського Союзу, коли з 85 страхових компаній, які перебували під контролем регулятивних органів, через невідповідність капіталу вимогам Solvency I 20 збанкрутувало [ 5].
На цей час нагляд за страховою діяльністю
здійснюється за кількісними параметрами. Законом України "Про страхування" встановлено, що розмір статутного фонду страховика,
який займається видами страхування, іншими,
ніж страхування життя, повинен бути не менше 1 млн євро, а страховика, який займається
страхуванням життя — не менше 1,5 млн євро
за валютним обмінним курсом валюти України. Також передбачено наявність гарантійного фонду в розмірі не меншому ніж 15 % статутного фонду, або не меншому ніж 5% від чистого прибутку страхової компанії. Обсяг страхових резервів повинен бути достатнім для забезпечення зобов'язань страхової компанії [6];
У той же час, відповідно до директиви
Solvency II, розмір статутного капіталу пови-

нен бути не меншим ніж 2 млн євро для страхових компаній, які не займаються страхуванням
життя і 3 млн євро — для страхових компаній,
сфери страхування життя, включаючи підконтрольні страхові організації [3].
Порівнявши вимоги ЄС та вимоги законодавства України до страхових компаній стає
зрозуміло, що при запровадженні Solvency II
виникає багато проблем. По-перше, з'являються кількісні (законодавчі) проблеми, які полягають у недостатньому обсязі статутного капіталу вітчизняних страхових компаній відповідно до вимог директиви.
По-друге, з'являються якісні проблеми, серед яких ментальні, проблеми кадрів та ліквідності страховика.
Зупинимось більш детально на ментальних
проблемах. Їх сутність полягає в створенні
прозорої організаційної структури, проведенні ефективного ризик-менеджменту та
розкритті публічної інформації. Також передбачається процесне управління компанією,
тобто використання ідентифікації, моніторингу та вдосконалення бізнес-процесів всередині
компанії.
Кадрова проблема полягає в недостатній
кількості андерайтерів та актуаріїв [8].
Ачкасова С.А. [1] вважає, що впровадження Solvency II забезпечує можливість вдосконалення вимог до платоспроможності страховиків шляхом:
1) запровадження системи, яка базується на
обліку факторів ризику;
2) використання інтегрованого підходу до формування страхових резервів і вимог до капіталу;
3) впровадження всеосяжної системи ризик-менеджменту;
4) використання внутрішніх моделей управління капіталом страховика;
5) мінімізації впливу ризиків шляхом їх диверсифікації.
Такий підхід до регулювання діяльності
страхових організацій несе в собі ряд переваг
для українського страхового ринку. Зокрема,
у зв'язку з мінімізацією ймовірності виникнення банкрутства серед страхових компаній зросте рівень довіри до них з боку страхувальників і застрахованих осіб. У той же час, забезпечення умов для більш ефективного розміщення капіталу страхових організацій в економіці буде сприяти зниженню вартості страхових продуктів і, як наслідок, підвищенню їх
привабливості для споживачів. Такі умови будуть сприяти розвитку конкуренції, прозорості ринку та поліпшення якості страхових
послуг.
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Однак впровадження Solvency II з метою
вирішення проблем платоспроможності страхового ринку призведе до виникнення ряду
інших труднощів.
По-перше, ймовірно, що з впровадженням
пруденційних нормативів зросте величина вимог до розміру власного капіталу. Це суттєво
вплине на окремі страхові компанії з невеликим рівнем капіталізації та з обмеженим доступом до джерел фінансових ресурсів. Що
може спричинити за собою деяке скорочення
числа функціонуючих страхових компаній на
українському ринку.
По-друге, розрахунок нових нормативів
платоспроможності зажадав переходу страхових компаній на Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ). Труднощі складання
форм звітності відповідно до МСФЗ полягли в
дефіциті фахівців з впровадження МСФЗ, а також в неузгодженості вітчизняних законодавчих норм.
По-третє, при впровадженні Solvency II виникає необхідність присутності професійних
актуаріїв, основне завдання яких проводити
моделювання ризиків. Не важко помітити, що
недоліки викликані проблемами всередині країни (недосконалістю української законодавчої
бази, нерозвиненим ринком праці, недосконалістю системи регулювання страхового ринку),
які потребують вирішення, а не в їх приховуванні.
Відповідно до Розпорядження КМУ від
10.10.2012 [2], адаптація національного законодавства до стандартів Solvency II сприятиме
вдосконаленню системи управління страховою
компанією, підвищенню рівня довіри населення до ринку страхових послуг, розвитку конкуренції всередині ринку. Що в сукупності
спричинить прискорення темпів росту і розвитку страхового ринку України.
Попри очікувані труднощі, більшість
фахівців наголошують на позитивні наслідки
запровадження Solvency II. Новий режим буде
прагнути до диференціації капіталу, необхідного для страховиків, які несуть вищі ризики
та капіталу, потрібного для інших страховиків,
які охоплюють менші ризики. Проте дана Директива розглядає не лише страхування ризиків
підприємства, але більшою мірою націлена на
всі ризики, що впливають на бізнес, включаючи ринковий ризик, ризик контрагента та операційний ризик, а також менш відчутні ризики,
такі як стратегічний і репутаційний ризик. Проте велика кількість європейських страховиків
зазначають про неготовність страхового ринку Європи для запровадження Solvency II

навіть у в 2013 році. 11 % страхових компаній
Євросоюзу стверджують, що вони розглядають
навіть питання про переведення свого бізнесу
за межі цього об'єднання [7].
Визнання вигод від диверсифікації ризиків
за рахунок використання внутрішніх моделей,
що передбачені Solvency II, може заохотити
великі страхові компанії до значного зростання за рахунок використання ефекту масштабу.
Зазначена консолідація дозволить їм розподілити свої постійні витрати відповідно до
більшої бази, і, таким чином, скоротити середні
витрати. Це сприятиме збільшенню прибутковості, рентабельності. Забезпечить стабільне
функціонування страхових компаній, а отже і
позитивно вплине на фінансову безпеку страхового ринку в цілому.
Впровадження Solvency II у короткостроковій та середньостроковій перспективі обумовить виникнення об'єктивної необхідності для
оптимізації структури капіталу страхових компаній. Даний процес можливий за рахунок нарощення таких інноваційних інструментів, як
гібридний капітал (hybrid capital), субординований борг та сек'юритизація, що розглянуті у
праці Хаб'юка О. [8]. Випуск субординованого
боргу, як і гібридного капіталу, характеризується отриманням ряду переваг для оптимізації структури капіталу як ключового джерела фінансування діяльності страхової компанії.
Відповідно до Solvency II, існує два основних способи визначення вимог до капіталу
страховика (Solvency Capital Requirement
(SCR)). По-перше, страховики можуть розраховувати SCR, використовуючи свої власні
внутрішні моделі, за умови, що ці моделі були
схвалені регулятором. Другий спосіб визначення SCR полягає у використанні стандартної
моделі. Крім цих двох можливостей для визначення SCR, страховики можуть використовувати метод, який складається із стандартної моделі та власної розробки певних компонентів.
Стандартна формула простіша і, можливо, є
менш дорогою при реалізації, але може знадобитися додатковий час для управління ризиками. Її реалізація потребує менше часу, менше
роботи, менше досвіду і менше інвестицій.
Внутрішні моделі є більш складними і вимагають більших попередніх інвестицій, але й сприяють проведенню правильної оцінки ризику для
всього бізнесу страхової компанії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [3] вважає,
що однією з перешкод для страховиків, які запроваджують внутрішні моделі може бути технологічна складність. Внутрішня модель, за
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своєю сутністю, є величезною моделлю Монте-Карло, яка вимагає точного управління даними та обробки десятків тисяч сценаріїв.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Підсумовуючи, варто підкреслити, що впровадження Solvency II та відповідність вимогам
даного міжнародного документу сприятиме
удосконаленню системи управління страховою
компанією та підвищенню ефективності менеджменту. Проте страховий ринок України очікують невеликі випробування після імплементації Директиви Solvency II. Але Україна прагне розвиватись у західноєвропейському руслі
з перспективою вступу до ЄС. Тому на ринку
страхових послуг потрібно запроваджувати та
виконувати європейські вимоги до платоспроможності.
Solvency II — це не тільки директива, правила та обмеження. Це програма, що має на меті
впровадити якісно нові елементи до діяльності
страховика. І саме в умовах фінансової кризи
використання нових вимог дасть змогу учасникам страхового ринку зробити свою діяльність
більш безпечною ти вигідною.
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INSTITUTIONAL AND ECONOMIC PREREQUISITES OF HIGHLY EFFECTIVE
AND COMPETITIVE REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX
У статті розкриваються особливості інституціонально-економічних передумов формування високоефективного
і конкурентоспроможного туристично-рекреаційного комплексу в якості однієї з провідних галузей територіальної
спеціалізації, що забезпечує, з одного боку, широкі можливості для задоволення різноманітних потреб як вітчизняних, так і зарубіжних громадян у туристично-рекреаційних послугах, а з іншого боку — робить значний внесок у
соціально-економічний розвиток регіону, в тому числі за рахунок збільшення дохідної частини бюджетів, притоку
інвестицій, збільшення кількості робочих місць, поліпшення здоров'я населення, збереження та раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини.
In this article the features of institutional and economic prerequisites of highly effective and competitive tourist and
recreational complex as one of the leading sectors of territorial specialization, which provides, on the one hand, the
opportunities to meet the diverse needs of both domestic and foreign citizens in the tourism and recreational services
and on the other hand — making a significant contribution to the socio-economic development of the region, including
by increasing the revenue side, the inflow of investment, job creation, improved public health, conservation and
management of cultural, historical and natural heritage.

Ключові слова: регіональний туристично-рекреаційного комплекс, соціально-економічний
розвиток регіону, конкурентоспроможність регіону, привабливість ринку, туристичні ресурси.
Key words: regional tourism and recreation complex, socio-economic development of the region,
the region's competitiveness, market attractiveness, tourist resources.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З 90-х рр. ХХ ст. органи управління туризмом
та санаторно-курортною галуззю неодноразово
трансформувалися. Невпорядкованість організаційної структури управління регіональними туристично-рекреаційними комплексами багато в
чому зумовила низьку ефективність їх державного регулювання. Подібні реорганізації не ведуть до зростання авторитету державних інститутів управління у даній сфері і, що особливо
важливо, до підвищення ефективності структури управління галуззю. Відсутність узгодженої
на рівні держави стратегії і тактики розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів
за наявності великої кількості відомчих органів
управління (управлінь, відділів, рад, об'єднань,
тощо) стало на заваді у реалізації рекреаційного
та культурно-пізнавального потенціалу туризму.

Це свідчить про об'єктивну необхідність (у міру
зростання економічної значущості регіонального туристично-рекреаційного комплексу в народногосподарському комплексі) створення єдиної
організаційної структури державного регулювання у даній сфері, уповноваженого виконавчого органу державної влади на національному
рівні в ранзі міністерства виключно з питань туризму та рекреації. Регіональні органи влади повинні створити місцеві органи з туризму, які
інтегруються у систему регулювання регіонального туристично-рекреаційного комплексу в рамках всієї країни.
МЕТА СТАТТІ
Мета цієї статті є формування високоефективного і конкурентоспроможного туристичнорекреаційного комплексу в якості однієї з про-
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відних галузей територіальної спеціалізації, що
забезпечує, з одного боку, широкі можливості
для задоволення різноманітних потреб як вітчизняних, так і зарубіжних громадян у туристичнорекреаційних послугах, а з іншого боку — робить
значний внесок у соціально-економічний розвиток регіону, в тому числі за рахунок збільшення
дохідної частини бюджетів, притоку інвестицій,
збільшення кількості робочих місць, поліпшення
здоров'я населення, збереження та раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вважаємо, що для проектування моделі комплексного розвитку регіонального туристичнорекреаційного комплексу доцільним буде поділ
його території на туристично-рекреаційні регіони. Вибір центрів регіонів обумовлений дією наступних факторів: усі міста — центри округів мають бути великими адміністративно-культурними, науково-виробничими та транспортно-комунікаційними центрами відповідних територій
краю, повинні володіти значним історико-культурним потенціалом і порівняно розвиненою
інфраструктурою туризму та відпочинку. У рамках даних регіонів формуються туристсько-рекреаційні території (зони), з яких у цілях стратегічного планування мають виділятися території
(зони) пріоритетного розвитку туризму та рекреації.
З метою проектування моделі комплексного
розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу варто усвідомити його сучасну структуру. Галузева складова структури регіонального туристично-рекреаційного комплексу в Україні нині знаходиться в стадії становлення. Вона включає в себе економічні формування
та суб'єктів основних галузей туристично-рекреаційної спеціалізації (туроператорів та турагентів), зайнятих безпосередньо розробкою і реалізацією найрізноманітніших туристичних послуг, і структури обслуговуючих галузей (інфраструктури туризму, тобто об'єктів розміщення,
харчування, надання послуг транспорту і зв'язку, індустрії розваг, тощо). Однак на етапі розвитку регіонального туристично-рекреаційного
комплексу та вирішення пов'язаних з цим завдань, що вимагають значних фінансово-інвестиційних ресурсів, необхідно створити в регіонах
ряд великих об'єднань у формі асоціацій, корпорацій, консорціумів, великих унітарних спеціалізованих економічних структур, тощо, фінансово-виробнича база яких дозволила б забезпечити вирішення завдання розвитку регіонального
туристично-рекреаційного комплексу [3].
Розробка системи міжнародних, національних, міжрегіональних, крайових і місцевих
(рівень туристично-рекреаційних регіонів, зон

(територій) і муніципальних утворень) цільових
програм і проектів розвитку туризму та рекреації
з виділенням пріоритетних для кожного туристично-рекреаційного округу і територій видів і
форм туризму та рекреації є необхідним елементом розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу. Реалізація даної стратегії
передбачає:
— розробку переліку найбільш значимих для
конкретного регіону подій, спортивних змагань,
фестивалів, виставок, ярмарків, конкурсів, міжнародних, міжрегіональних та обласних симпозіумів, конференцій, семінарів, тощо, з метою формування на цій основі як довгострокових, так і поточних планів заходів по залученню туристів у регіонального туристично-рекреаційний комплекс;
— формування реєстру туристичних ресурсів
на основі їх чіткої класифікації (як за видами —
об'єкт природи, історії, культури, тощо, так і за
значимістю — загальнонаціонального, регіонального (обласного) та місцевого (муніципального)
значення);
— оцінку туристично-рекреаційних ресурсів;
— порядок використання та доступу до туристично-рекреаційних ресурсів туристів, з урахуванням гранично допустимих навантажень;
— розробку системи заходів з відтворення,
відновлення, охорони і розвитку туристично-рекреаційних ресурсів, у тому числі заходів по залученню інвестицій та визначенню джерел фінансування;
— розробку на цій основі програм і проектів
розвитку різних видів і форм туризму і рекреації
таких, як Програма розвитку культурно-пізнавальних видів туризму, що включає в себе такі
програми, як "Розвиток пізнавального туризму
(екскурсійні тури)", "Розвиток етнографічного та
побутового туризму", "Розвиток релігійного туризму", "Розвиток ностальгічного туризму"; Програма розвитку спортивно-оздоровчих видів туризму, що включає в себе такі програми, як "Розвиток водного туризму", "Розвиток підводного
туризму", "Розвиток пішохідних туристичних
маршрутів", "Розвиток кінних туристичних маршрутів", "Розвиток лижного (гірськолижного)
туризму", "Розвиток екологічного туризму",
"Розвиток санаторно-курортних форм відпочинку", тощо; Програма розвитку змішаних (комбінованих ) видів туризму (круїзи і т.д.); Програма
розвитку ділового туризму; Програма розвитку
туризму за інтересами (полювання, риболовля,
збір грибів, ягід, і т.д.); Програма розвитку пригодницького та екстремального туризму і т.д. [4]
З метою підвищення рівня доступності туристично-рекреаційних послуг у рамках розвитку
регіонального туристично-рекреаційного комплексу для більшості верств населення необхідно
розробити та реформалізувати спеціальну регіональну програму "Розвиток соціального туриз-
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му", що включає в себе підпрограми розвитку
шкільного, студентського (молодіжного) туризму, туризму для людей пенсійного віку, туризму
для інвалідів та інших осіб, які потребують соціального захисту (малозабезпечених, тощо). При
розробці даних програм необхідно врахувати
перспективи всесезонного розвитку відзначених
видів туристично-рекреаційної діяльності.
Важливим моментом у програмі розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу є виявлення пріоритетів його розвитку для окремих туристично-рекреаційних регіонів і територій з метою визначення територіальної спеціалізації останніх. У цілому пріоритетними є такі
види й форми туризму та рекреації:
— у рамках культурно-пізнавального туризму — екскурсійний туризм (відвідування історико-культурних об'єктів);
— у рамках спортивно-оздоровчого туризму
— водний; лижний; санаторно-курортний;
— у рамках туризму за інтересами — полювання, риболовля тощо;
— у рамках пригодницького туризму — екстремальний туризм.
Крім залучення до розвитку туризму та рекреації державних бюджетних джерел фінансових
ресурсів, для гарантування розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу
необхідно використовувати різноманітні позабюджетні фонди (в тому числі муніципальних утворень); пайові інвестиційні фонди, що акумулюють, як правило, вільні грошові кошти населення;
благодійні фонди; комерційні банки та інші фінансові інститути; створювати в регіоні публічні акціонерні товариства, консорціуми, асоціації та
інші організаційно-економічні форми концентрації фінансових і матеріально-технічних ресурсів
з метою реалізації окремих програм розвитку туристично-рекреаційної галузі. Слід також більш
активно використовувати міжнародні фінансові
джерела (програми, проекти, банківські ресурси,
тощо) і залучення приватних інвесторів, що володіють не тільки фінансовими ресурсами, але і досвідом роботи в туристично-рекреаційній галузі.
Важливим інвестиційним джерелом для розвитку
туристично-рекреаційної галузі можуть стати великі інвестиційні програми, що реалізуються на
території регіонального туристично-рекреаційного комплексу; інтеграція, що дозволить значно
прискорити і здешевити створення різноманітних
об'єктів туристично-рекреаційної галузі: готелів,
АЗС, ресторанів, об'єктів індустрії розваг, причальних споруд для яхтингу, платних автостоянок
тощо. Реалізація перерахованих вище стратегічних напрямів розвитку регіонального туристичнорекреаційного комплексу вимагає значного підвищення рівня міжвідомчого (міжгалузевого) кооперування, і координації, і насамперед на рівні
уряду.

Основною стратегічною метою розвитку
будь-якого регіонального туристично-рекреаційного комплексу є перетворення його в сучасний санаторно-курортний і туристичний центр,
який може забезпечити задоволення потреб
вітчизняних і зарубіжних громадян у санаторнокурортних послугах та відпочинку, а також внести значний внесок в економічний розвиток країни. Для досягнення цієї мети у рамках розвитку
регіонального туристично-рекреаційного комплексу необхідно успішно виконати наступні завдання: провести аналіз і оцінку ситуації, економічної ситуації та стану курортно-рекреаційного комплексу в регіоні; розпочати формування та
реалізацію економічної та соціальної політики,
спрямованої на збереження і подальше збільшення чисельності гостей курортів регіону; підвищити конкурентоспроможність регіонального туристично-рекреаційного комплексу як курорту
шляхом вдосконалення технології надання послуг, підвищення рівня сервісу і розширення
асортименту послуг; залучити відповідні інвестиції до регіону; сприяти реалізації державних
соціальних програм оздоровлення та реабілітації
населення; провести формування ефективного
ринку курортно-туристичних послуг на регіональному, державному та міждержавному рівні;
досягти поєднання пріоритетного розвитку курортної спеціалізації регіону з диверсифікацією
економіки; сформувати раціональну транспортну систему; налагодити продовольче забезпечення жителів регіону, а також приїжджих туристів;
забезпечити безперебійне постачання міст регіону електроенергією; гарантувати охорону природних територій та налагодити розвиток екотуризму.
Ключовими факторами успіху окремого регіонального туристично-рекреаційного комплексу можуть бути:
— унікальне місце розташування;
— наявність природних і лікувальних ресурсів;
— практично відсутність протипоказань до
застосування лікувальних ресурсів, добра репутація та імідж;
— наявність об'єктивних можливостей для виходу на нові ринки туристичних послуг і розширення їх асортименту [1].
Заклади відпочинку та система їх обслуговування, що будуть формуватися у ході розвитку
регіонального туристично-рекреаційного комплексу як динамічні архітектурно-просторові системи, мають на кожному етапі реалізації мати
закінчений містобудівний вигляд, не потребувати великих капіталовкладень і давати поетапно
гарантований економічний і соціальний ефект.
Для вибору стратегії розвитку регіонального
туристично-рекреаційного комплексу необхідно
провести стратегічну сегментацію зовнішнього
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ми, страховими компаніями та
іншими постачальниками; отримання ліцензій та сертифікатів відповідності на надання
Привабливість ринку
Стратегічне розміщення регіонального ТРК
Характеристика ринку
санаторно-курортних і турисЧастка ринку
Розмір ринку
тичних послуг; збереження неОхоплення ключових сегментів
Розмір ключових сегментів
великого числа не завантажеСтупінь участі в диверсифікації
Диверсифікованість ринку
них потужностей на період виЧутливість ринку до цін, рівня
Вплив на ринок
обслуговування
сокої завантаженості; збільХарактер відносин з постачальниками супутніх
шення витрат на рекламу, марСхильність до сезонності
послуг
кетингові дослідження, по
Вплив на позицію ТРК споживачів
Вплив постачальників на характер угод
створенню іміджу курорту і
Фактори конкуренції
Пристосованість до конкуренції
Рівень конкуренції
інші способи підвищення мініСегменти нові або знову освоєні
Чутливість до послуг конкурентів
мальної ефективної кількості
Відносна частка ринку
Рівень і типи інтеграції
туристів для конкретного регіРівень і типи інтегрованості учасників у
Уразливість з боку появи нової технології
онального туристично-рекреагалузі
Власний досвід і рівень інтеграції
ційного комплексу.
Фінансово-економічні фактори
У рамках розвитку регіоМежі капіталовкладень регіону
Межі капіталовкладень у регіон і галузь
нального
туристично-рекреаФактори важеля
Фактори важеля (структура витрат)
ційного комплексу можна
Бар’єри, що ускладнюють інвестиції у регіон
Бар’єри на виході з галузі
прийняти рішення про диверРівень використання наявних
Рівень використання потужностей
потужностей
сифікацію туристичної діяльРівень прибутковості міста
Галузевий рівень прибутковості
ності в наступних варіантах:
Показник платоспроможності
Рівень ліквідності
— підвищувати конкуренСоціально-психічні фактори
тоспроможність регіональноЗовнішній образ
Юридичні обмеження
Внутрішньофірмова культура і етика
го туристично-рекреаційного
комплексу в даній галузі;
— починати диверсифікацію;
оточення регіону. Як базові, можна виділити на— діяти одночасно за двома напрямами.
ступні сегменти:
— громадяни України та іноземці;
Для розвитку сучасного регіонального тури— по сезону (зимовий, літній, цілорічний від- стично-рекреаційного комплексу найбільш перепочинок);
важним є прийняття рішення діяти одночасно за
— по цілі (відпочинок, лікування, рекреація, двома напрямками. Диверсифікацію пропонуєтьрозваги, ділова поїздка);
ся здійснювати у вигляді освоєння нових для ре— круїзи, морські купання, гірськолижний гіонального туристично-рекреаційного комплектуризм;
су технологій з метою продовження обслугову— молодіжний, дитячий, сімейний туризм.
вання традиційного ринку турпослуг, тобто проБудь-яка навіть досконала стратегія розвитку водити диверсифікацію, пов'язану із потребами
регіонального туристично-рекреаційного комплек- туристів та економіки держави.
су може виявитися мало привабливою з наступних
Стратегія диверсифікації повинна грунтуватипричин. Нестратегічні бар'єри: еластичність і тем- ся на синергізмі продажів туристичних послуг,
пи попиту — за даними СОТ попит на туристичні тому що для широкого асортименту, що здебільпослуги у найближчі 5—10 років зросте на 3,5%, шого пропонується регіональними туристично-ректобто рівень конкурентоспроможності ринку ста- реаційними комплексами, під час їх подальшого
не меншим; іноземна конкуренція — збільшення розвитку будуть використовуватися одні й ті ж катарифів на перевезення по Україні та подорожчан- нали розподілу і система збуту, а також управління обслуговування може призвести до входу в га- ня процесом продажів буде відбуватися з єдиного
лузь нових іноземних курортів; інституційні бар'є- центру, проводитиметься загальна реклама (регіори — жорсткість системи ліцензування та сертиф- ну як курорту в цілому), взаємопов'язані туристичні
ікації туристської діяльності, державний контроль послуги будуть реалізовуватися спільно — і при
над цінами і тарифами на транспорт, електроенер- цьому має використовуватись загальна система стимулювання туристичних фірм. Усі ці витрати пригію та комунальні послуги.
Стратегічні бар'єри виникають завдяки діяль- зведуть до більш суттєвих переваг у діяльності реності власне регіонального туристично-рекреац- гіонального туристично-рекреаційного комплексу.
Існує безліч методів аналізу стратегій розвитійного комплексу, поведінці його адміністрації,
яка перешкоджає проникненню нових туристич- ку регіонального туристично-рекреаційного комних організацій на ринок туристичних послуг Ук- плексу. Скористаємося матрицею "Мак-Кінслі"
раїни. Серед них: метод встановлення ціни на пу- для вибору альтернативи. Дана матриця є більш
тівку; довгострокові контракти з туроператора- складним, ніж інші, варіантом портфельної моТаблиця 1. Фактори, що визначають привабливість ринку
і стратегічного розвитку регіонального туристичнорекреаційного комплексу
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висока
середня
низька

Привабливість ринку

делі, і являє собою багатофакторну матОбмежені інвестиції
рицю (табл. 1).
Інвестувати (рости)
Інвестувати (рости)
(зміцнювати
Потім складається портфельна матстратегічні позиції)
риця "Мак-Кінслі" (рис. 1). Подібні моОбмежені інвестиції
делі можна скласти не тільки для розЗібрати урожай
(використовувати
витку регіонального туристично-рекреІнвестувати (рости)
(відмовитися від цього
доступне положення і
бізнесу)
аційного комплексу, але і для оцінки
зміцнювати його)
стратегічного місця регіонального туОбмежені інвестиції
ристично-рекреаційного комплексу в
Зібрати урожай
Зібрати урожай
(використовувати
(відмовитися)
(відмовитися)
інших сферах бізнесу. У ході аналізу
досягнуте положення)
моделі можна визначити, що з усіх альтернативних стратегій розвитку регіохороше
середнє
низьке
нального туристично-рекреаційного
Стратегічне положення
комплексу кращою є стратегія розшиРис. 1. Матриця "Мак-Кінслі"
рення інвестиційної діяльності і зміцнення стратегічних позицій регіону. Це нази- слуг і широко впроваджувати їх на практиці, щоб
вається стратегією стабільності зосередження на залучити нові групи споживачів і не тільки на регіональному ринку.
існуючих напрямах і підтримка їх.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Стратегічний розвиток регіонального туристично-рекреаційного комплексу на основі проведеного аналізу та оцінки всіх альтернативних
стратегічних портфелів доцільно зосередити на
збереженні своєї ніші в санаторно-курортній галузі країни, а також в подальшому поступовому
виході на світовий ринок. З цією метою необхідно сконцентрувати зусилля на розвитку інфраструктури, шляхів сполучення і комунікацій, вдосконаленні санаторно-курортних установ, подальшого розвитку сильних сторін і потенціалу
регіонального туристично-рекреаційного комплексу та подоланню слабкостей, а також організації дієвого захисту від можливих загроз. Керівники повинні прагнути до того, щоб максимально знизити негативний вплив зовнішніх та внутрішніх небезпек та загроз, і посилити позитивні
тенденції розвитку. На місцеве населення будуть
впливати розширення можливості працевлаштування, використання спортивних споруд та розвиток інфраструктури. В значній мірі важлива і
сама концепція розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу: сучасні курорти повинні пропонувати послуги, які можуть бути
сумісними з отриманням туристами задоволення. Рекреаційні можливості, які пропонуються
об'єктами розміщення туристів, мають бути
різноманітні і високої якості. У періоди спаду туристичної активності можна успішно використовувати таку концепцію розвитку регіонального
туристично-рекреаційного комплексу: пропонувати спеціальний комплекс обслуговування під
назвою "міні-відпочинок" або комплексні послуги готелів за спеціальною ціною. Також варто
прагнути до створення нових ринків у період
міжсезоння, щоб регіональний туристично-рекреаційний комплекс міг функціонувати протягом
усього року. Необхідно розвивати нові види по-
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EVALUATION OF NON-CURRENT TANGIBLE ASSETS FOR AGRICULTURAL PURPOSES
IN THE ACCOUNTING SYSTEM
Для ефективного функціонування сучасні підприємства потребують гнучких систем оцінки й аналізу їх діяльності. Саме з позиції управління дуже важливо теоретично переосмислити методи бухгалтерської науки, розробити
спеціальні методи дослідження. У сучасних умовах господарювання, оцінка необоротних матеріальних активів, не
сформувалась у комплексний методичний прийом через недостатнє вироблення методичних основ, невизначеність
законів, функцій і предмета досліджень. Саме оцінка активів залишається основним завданням та умовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку, для отримання достовірної інформації.
У статті розглянуто основні критичні питання оцінки необоротних матеріальних активів сільськогосподарського призначення. Запропоновано оцінювати необоротні матеріальні активи за поточною (справедливою) вартістю,
яка базується на дійсних ринкових цінах, що дозволить користувачам фінансової інформації оцінити реальний фінансовий стан підприємства і здійснювати прогнози на майбутнє.
For the effective functioning, modern enterprises need flexible systems of estimation to analyse their activity. Exactly
from the position of management it is very important in theory to reconsider the methods of book-keeping science, to
develop the special methods of research. In the current economic conditions, the assessment of non-current tangible
assets is not formed in a complex methodological procedure due to insufficient production of teaching basics, the
uncertainties of laws, functions, and object of research. The valuations remains a major task and condition for the further
development of accounting and for receiving of accurate information.
This article deals with the main critical issues for evaluating of non-current tangible assets for agricultural purposes.
It has being proposed to estimate the non-current assets according to current (fair) value, which is based on actual
market prices, that will allow for users of financial information to assess the real financial condition of the company and
to make predictions for the future.

Ключові слова: необоротні матеріальні активи, оцінка, справедлива вартість, біологічні
активи.
Key words: non-current tangible assets, evulation, fair value, biological assets.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Оцінка необоротних матеріальних активів
сільськогосподарського призначення необхідна при формуванні результатів діяльності
підприємства та достовірності статей фінансової звітності, що пояснює постійний інтерес
користувачів облікової інформації до її показників. Це зумовлює потребу в постійному,
дієвому і оперативному контролі за формуванням необхідної інформації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблеми оцінки необоротних матеріальних активів досліджувались у працях вітчизня-

них вчених, зокрема Ф.Ф. Бутинця, Н.В. Гончаренко, С.Ф. Голова, В.М. Жука, М.В. Задорожного, Л.Г. Ловінської, Н.М. Малюги, В.Б. Моссаковського, Г.В. Нашкерської, М.С. Пушкаря,
А.П. Сави, В.В. Сопка, Л.К. Сука, І.Д. Фаріона,
а також зарубіжних учених Глен А. Велша, Деніела Г. Шорта, Ж. Ришара, М.Ф. Ван Бреда,
Л.З. Шнейдемана, М.Ю. Медведєва, Я.В. Соколова, Е.Е. Хендріксена. Критичний аналіз різних точок зору з досліджуваної проблематики
виявив, що, незважаючи на наявні наукові розробки, питання, пов'язані з оцінкою необоротних матеріальних активів, опрацьовані недостатньо, а тому є актуальними і потребують
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розроблення рекомендацій на якісно новій основі з урахуванням міжнародних принципів
обліку та звітності.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування теоретикометодичних положень оцінки необоротних матеріальних активів, а також розроблення прикладних рекомендацій щодо їх реалізації на
підприємствах аграрного бізнесу.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Розробити рекомендації з обрання оптимального методу оцінки довгострокових біологічних активів для забезпечення достовірності
інформації про їх реальну вартість у бухгалтерській звітності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основою організації оцінки необоротних
матеріальних активів є нормативні документи,
зокрема Закон України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні", П(С)БО
2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО
12 "Фінансові інвестиції", П(С)БО 21 "Вплив
змін валютних курсів", П(С)БО 28 "Зменшення
корисності активів", П(С)БО 30 "Біологічні активи", якими регламентовані методологічні засади оцінки вартості необоротних матеріальних активів. Певна річ, жоден з об'єктів, що
зараховуються до статей балансу, неможливо
взяти на облік, зарахувати на баланс підприємства, якщо цей об'єкт не матиме вартісної оцінки [1, с. 8].
Для оцінки вартості необоротних матеріальних активів, відповідно до національних
стандартів, передбачено такі підходи:
— оцінка при первинному визнанні (довгострокові біологічні активи оцінюються відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби");
— оцінка в процесі використання.
Перший методичний підхід — оцінка при
первинному визнанні.
Сама оцінка основних засобів та довгострокових біологічних активів за первинною
вартістю відповідає існуючій практиці і не призводить до значних труднощів при її визначенні. Інша справа з оцінкою в процесі використання, яка має забезпечувати ефективне застосування механізму переоцінки (дооцінки,
уцінки). Згідно з п. 16 П(С)БО 7 "Основні засоби" підприємство може переоцінювати об'єкт
основних засобів, якщо залишкова вартість
цього об'єкта суттєво відрізняється від його
справедливої вартості на дату балансу [5].

Із прийняттям національних положень обліку, підхід до потреби в проведенні переоцінки необоротних активів дещо переосмислений
і в його основу покладено новітні принципи
управління активами підприємства. Вартість
необоротних активів перестала бути чистою
формальністю. Особливо це видно із необхідності проводити оцінку довгострокових біологічних активів на дату балансу за справедливою
вартістю відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні
активи".
Найбільш спірним є порядок оцінки довгострокових біологічних активів за справедливою
вартістю.
У процесі аналізу змісту нормативних документів щодо оцінки необоротних матеріальних активів у бухгалтерського обліку встановлено, що відповідно до П(С)БО № 30 "Біологічні активи", довгострокові біологічні активи "відображаються на дату проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу"
[7].
На практиці застосування цього положення найбільш суперечливе щодо порядку оцінки
біологічних активів. Передусім дане положення суперечить чинному законодавчому акту, а
саме Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні", у ст. 4
якого визначено, що пріоритетною є оцінка
активів підприємства за історичною (фактичною) собівартістю, що є перевіреним способом,
який дозволяє отримати достовірну інформацію про вартість необоротних матеріальних
активів на звітну дату.
Різні методологічні засади, в оцінці, ускладнили облікову роботу та не знайшли практичного застосування на сільськогосподарських
підприємствах. Слабкою стороною справедливої оцінки є її умовний характер.
Пунктом 13 П(С)БО № 30 "Біологічні активи", передбачено, що справедлива вартість
біологічного активу грунтується на цінах активного ринку. За наявності кількох активних
ринків біологічних активів їх оцінка грунтується на даних того ринку, на якому
підприємство планує продавати біологічні активи. За відсутності активного ринку справедливу вартість визначають за альтернативними методами, передбаченими цим стандартом.
Згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (зокрема МСФЗ 38 "Нематеріальні активи") "Активний ринок (active market)
— ринок, стан якого повністю відповідає зазначеному нижче:
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а) об'єкти, що їх продають і купують у межах ринку, є однорідними;
б) як правило, можна у будь-який час знайти зацікавлених покупців і продавців;
в) інформація про ціни загальнодоступна"
[4].
"За відсутності активного ринку справедлива вартість довгострокових біологічних активів
визначається за:
— останньою ринковою ціною операції з
такими активами;
— ринковими цінами на подібні активи,
скоригованими з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня завершеності біологічних перетворень активу, для якого визначається справедлива
вартість;
— додатковими показниками, які характеризують рівень цін на біологічні активи і сільськогосподарську продукцію" [7].
А у разі відсутності інформації про ринкові ціни, необхідно скористатись П(С)БО
28 "Зменшення корисності активів" та визначити справедливу вартість необоротних
матеріальних активів за теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень від активу. Відповідно до цього стандарту "теперішня вартість майбутніх чистих
грошових надходжень від активу визначається шляхом застосування відповідної
ставки дисконту до майбутніх грошових
потоків від безперервного використання
активу та його продажу (списання) наприкінці строку корисного використання
(експлуатації)" [6].
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів пунктом
5.1 [2] дозволено підприємству самостійно визначити методику аналізу джерел інформації
з метою встановлення справедливої вартості
біологічних активів.
Джерелами інформації можуть бути:
Самостійний збір інформації про ціни на
ринку:
— інформація про ціни з попередніх контрактів. До даного джерела інформаційного
середовища можна віднести: договори купівліпродажу активів, що укладені підприємством,
з урахуванням цінових коливань, які пройшли
за оцінюваний період (зміни в технологічному,
ринковому, економічному, правовому, податковому середовищі); зовнішньоторговельні
контракти з іноземними партнерами; договори
по наданню транспортних, страхових послуг
при переміщенні та зберіганні матеріальних
цінностей; угоди з митними та брокерськими

фірмами на проведення декларування зовнішньоторговельних операцій та інші;
— інформація організованих гуртових ринків, дані цінового моніторингу, розміщені на
веб-сайтах провідних консалтингових фірм,
прайси, рекламні проспекти виробників, інформаційні бюлетені, періодичні видання.
Проведений аналіз джерел доступної інформації для визначення цін, наведених у Методичних рекомендаціях з обліку біологічних
активів та сільськогосподарської продукції за
ринковою (справедливою) вартістю [3], свідчить, що встановити ціни досить проблематично, що також не завжди приводить до бажаного результату.
— отримання інформації з органів державного управління.
Таке нововведення створює труднощі щодо
об'єктивності визначення справедливої вартості окремих активів, а саме:
— не завжди присутній активний ринок, а
якщо і існує такий ринок, то по окремих активах відсутня інформація про ринкові ціни, також на ринку спостерігаються значні коливання цін;
— методика визначення достовірної справедливої вартості та її документальне підтвердження на певну дату вимагає значних трудових та матеріальних витрат. Багато інформації
розміщено на веб-сайтах, які періодично оновлюються та мають платний доступ. Значна
кількість сільськогосподарських підприємства,
не має доступу до мережі Інтернет (21%) та не
забезпечені кваліфікованими працівниками;
— викликають труднощі в процесі обробки
інформації через низьку (36%) автоматизацію
облікового процесу.
ВИСНОВКИ

Проведене дослідження оцінок необоротних матеріальних активів в обліку дозволяє
зробити такі висновки:
— усі оцінки, що здійснюються в бухгалтерському обліку є економічними, оскільки використовуються для прийняття рішень щодо
оприбуткування активів, визначення реальної
вартості необоротних матеріальних активів на
дату балансу, продажу тощо;
— групування оцінок відбувається: за об'єктами оцінки, за відношенням об'єкта вимірювання до оцінок, за відношенням критеріїв обчислення до суб'єкта оцінки, за часовою належністю, за методом та функцією оцінки.
— необоротні матеріальні активи необхідно оцінювати за поточною (справедливою) вартістю, що базується на дійсних ринкових цінах,
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що дозволить користувачам фінансової інформації оцінити реальний фінансовий стан
підприємства і здійснювати прогнози на майбутнє.
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RURAL WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP: REALITIES AND PROSPECTS
У статті проаналізовано умови розвитку сільського підприємництва з позицій гендеру. Ідентифіковано основні
мотиви започаткування власної справи. Визначено ступінь впливу неформальних чинників на участь жінок в підприємницьких процесах в умовах сільського економічного простору. Обгрунтовано основні напрями активізації підприємницької діяльності серед сільських жінок. Запропоновано динамічну модель розвитку сільського жіночого підприємництва. Розроблено сценарії зростання чисельності жінок-підприємців.
The conditions for the gender-based development of rural businesses are analyzed. The main reasons to start a business
are identified. The level of informal factors influence on women's participation in business processes in rural economic
space is identified. The main directions of business activity of rural women are substantiated. A dynamic model of the
development of women's entrepreneurship is proposed. The scenarios of quantity of women entrepreneurs growing are
developed.

Ключові слова: гендер, жінки, сільська економіка, сільське підприємництво, жіноче підприємництво.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуалізація проблем гендерної рівності в у
сільському підприємництві зумовлена зростаючою
роллю жінок у суспільному житті та економічних
процесах на рівні територіальних громад та економіки в цілому. При цьому становлення жіночого підприємництва на сільських територіях відбувається сповільненими темпами, постійно наштовхуючись на низку соціальних, економічних та юридичних бар'єрів. Жінка як суб'єкт підприємництва, стикається з гендерними стереотипами, подвійними гендерними стандартами, що мають місце
в суспільному та економічному функціонуванні. Як
наслідок, визнання значущості підвищення економічної ваги та соціального статусу жінок вимагають застосування нового концептуального підходу щодо забезпечення ефективного професійного
розвитку та самореалізації сільських жінок, що в
сучасних умовах утворюють ключову групу
сільських безробітних.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми становлення та розвитку підприємницької діяльності знайшли своє відображення
у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема П. Бернса, І. Благуна, З. Варналія, В. Вітлінського, В. Вовка, Л. Воротіної, Н. Ґлікмана, Дж.
Девюрста, М. Долішнього, Т. Завгородньої, Н. Іванової, Т. Клєбанової, Н. Костіної, І. Лук'яненко,
В. Моррісона, А. Орлова, М. Портера, Ф. Робертса, П. Сміта, С. Соболя, Д. Стокса, О. Суслова,
І. Ткаченка, Й. Шумпетера, О. Ястремського та ін.
Проте в умовах ринкових трансформацій
сільської економіки та актуалізації гендерних
засад соціально-економічних процесів, існуючі
напрацювання щодо сфери підприємницької
діяльності потребують подальшого поглиблення, зокрема в частині обгрунтування напрямів та
перспектив розвитку сільського жіночого підприємництва.

34
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2014
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основним завданням даної статті є обгрунтування цільової орієнтації моделі підприємницької
діяльності на умовах гендерної рівності в контексті
забезпечення сталого розвитку сільської економіки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасне сільське жіноче підприємництво, разом із загальними характеристиками, має і свої
відмітні риси. Проведене дослідження ключових
тенденцій розвитку підприємництва на сільських
територіях Житомирської області з урахуванням
гендерного чинника дозволило виявити особливості та закономірності цього процесу.
Встановлено, що підприємницька діяльність
серед жінок відбувається в менш сприятливих умовах, що стали наслідком не лише нестабільної економічної ситуації, а й усталених гендерних стереотипів суспільства, обмежень розподілу соціальних
ролей в суспільстві, зокрема щодо реалізації жіночого підприємницького ресурсу, недотримання
норм рівноправності чоловіків і жінок стосовно
прав людини та основних свобод у політичній, економічній та соціальній сферах [3, с. 32]. Відсутність
конкретних даних і недостатній рівень вивченості
ситуації обумовило поглиблене емпіричне дослідження, особливо в частині, що стосується забезпечення рівних прав і можливостей для участі чоловіків і жінок в економічних процесах локальних
територіальних громад, а також подолання рамкових умов при створенні власного бізнесу, зокрема з метою ідентифікації гендерних потреб його
учасників.
Вирішення проблем розвитку сільської
підприємницької діяльності на засадах гендерної
рівності потребує усвідомлення особливостей та
потреб представників обох статей, коло яких може
бути реалізоване за рахунок участі у бізнес-процесах, а також їх урахування у формулюванні
цілей, завдань та напрямів здійснення політики
сільського розвитку [6, с. 11]. Проведений аналіз
особистісних причин здійснення підприємництва
засвідчує, що основним мотивом виступає дохід:
займаючи першу позицію у рейтингу (95% відповідей респондентів), він підкреслює, що головною
метою ведення підприємництва є саме отримання
прибутку, в черговий раз доводячи економічну
природу такого виду діяльності. Дослідження основних факторів, які впливають на дохід сільських
підприємців, базоване на методі багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу, засвідчує
гендерну диференціацію як фінансових результатів ведення підприємницької діяльності, так і
факторів, що впливають на їх значення.
Дослідження доводить, що формування доходів чоловіків та жінок-підприємців відбувається під впливом різної дії аналогічних факторів.
Так, чоловіче підприємництво, в основному, залежить від активності державної підтримки та ди-

версифікованості напрямів діяльності сільських
підприємців. У жінок-підприємців фінансовий результат бізнесу найбільшою мірою залежить від
досвіду, основного джерела доходів та результату від участі у підприємницькій діяльності.
Отримані висновки щодо гендерної диференціації доходів сільських підприємців пояснюється,
по-перше, різною сприятливістю середовища для
ведення бізнесу (яку підтвердили 66 % опитаних
респондентів-чоловіків та 47% респондентів
жінок), по-друге, недостатньою успішністю реалізованих бізнесових справ (позитивну оцінку успішності власного бізнесу зазначили лише 16% чоловіків та 15% жінок-підприємців). Внаслідок цього, а також інших об'єктивних умов та суб'єктивних переконань, розширення діяльності в якості
головної стратегії подальшого розвитку бізнесу
прогнозують 78% підприємців та 66% підприємниць [4, с. 202].
Поряд з відзначеними тенденціями до гендерної диференціації сільського підприємництва
щодо особливостей формування доходів, необхідно вказати також на те, що жіноча підприємницька діяльність є більш дивергентною, тобто зорієнтованою на забезпечення особистих потреб та добробуту родини підприємця, натомість чоловіча
підприємницька діяльність має, за своєю сутністю,
діаметрально протилежне спрямування і передбачає не лише реалізацію власних інтересів, а й сприяння розвитку та задоволенню потреб громади.
Це пояснюється тим, що визначальним і домінуючим є твердження, що бізнес вважається чоловічою сферою діяльності. Однак такий підхід
значно обмежує можливості розвитку підприємництва і не відповідає реальним соціальним змінам,
адже існує цілий ряд об'єктивних умов, що сприяють розвитку саме жіночого підприємництва.
Виходячи зі сказаного, а також зважаючи на
необхідність застосування стратегічного підходу
до обгрунтування перспектив розвитку підприємницької діяльності серед сільських жінок, в дослідженні розроблено економіко-математичну модель динамічного типу. Зважаючи на мету дослідження, соціально-економічний розвиток території, який корелюється з розвитком підприємництва на гендерних засадах, метою економіко-математичної моделі є прогнозування змін основних
соціально-економічних показників території залежно від динаміки жіночого підприємництва.
Такими показниками може бути число зайнятих,
в т.ч., найманих працівників та самозайнятих, трудовий потенціал території, дохід на одного члена
домогосподарства, обсяги виплат з місцевого бюджету, пов'язані із соціальним захистом населення
тощо.
Визначена вище мета економіко-математичного моделювання передбачає, що в методологічному плані модель спирається на положення, згідно
з яким розвиток підприємництва є еволюційним
процесом. Правомірність такого твердження випливає з відміченої позитивної залежності розвит-
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ку підприємництва серед жінок від накопиченого
соціального і людського капіталу на території, а
також від величини підприємницького доходу. У
трактуванні соціального капіталу в межах даного
дослідження варто дотримуватися концепції П.
Бурдьє, який вважає його продуктом суспільного
виробництва, груповим ресурсом, цінність якого
не можна виміряти на індивідуальному рівні [1, с.
62]. Таким чином, сукупність сформованих соціальних зв'язків, що обумовлює суспільну довіру
до класу жінок-підприємців на певній території,
забезпечує отримання економічних вигод і стимулює інших індивідуумів приєднатися до мережі цих
зв'язків. В результаті, кількість жінок-підприємців
зростає тим швидше, чим більша питома вага жінок
в органах управління та в бізнесі, і тим самим стимулює накопичення позитивного досвіду підприємницької діяльності.
Виходячи з наведеного вище трактування основного чинника впливу на динаміку чисельності
жінок-підприємців, вона має змінюватися відповідно до експоненціального закону. Припустимо,
що кожного року кількість жінок-підприємців певної території зростає на r відсотків, де значення r
залежить від традицій формування соціального
капіталу жінок-підприємців на території та
підприємницького доходу. В такому разі
dN/dt = rN або N=N0ert
(1),
де N — кількість жінок-підприємців, а t — час.
Останній вираз не має верхньої межі зростання. На практиці така ситуація неможлива. Максимальне значення N не повинно перевищувати
кількості жінок, що мешкають в момент t на заданій території і теоретично можуть займатися
підприємницькою діяльністю.
Припустимо, що максимальна кількість жінок,
які потенційно можуть стати підприємцями (К),
визначена. Тоді для моделювання динаміки
кількості жінок-підприємців на сільських територіях можна буде використати функцію Ферхюльста у формі:
dN/dt = rN(1-N/K)
(2).
Розв'язок останнього рівняння може бути поданий як:
N(t)=KN0ert/[K+N0(ert-1)]
(3).
У цьому рівнянні N 0 відображає кількість
жінок-підприємців на заданій території в момент
0; К — максимальна кількість осіб жіночої статі,
що можуть здійснювати підприємницьку
діяльність на заданій території. При цьому потрібно враховувати, що значення К теж змінюється залежно від часу t, а також залежить від
кількості підприємств, що наймають робочу силу.
Відповідно, зростання кількості жінок підприємців
за період скорочує потенціал К. Таким чином,
dК/dt=аК-brN
(4),
де а — темп природного приросту кількості
жінок, що потенційно можуть займатися підприємництвом, b — середня кількість зайнятих на одному підприємстві, заснованому жінкою-підприємцем.

Запис динамічних залежностей у диференційній формі припускає, що значення dN, dК
та dt можуть бути дуже малими. Натомість, прирости dN, dК не можуть бути меншими за 1 особу,
а dt — не менше ніж час, необхідний для реєстрації
чи закриття бізнесу. Таким чином, ці величини
мають бути дискретними. Отже, динаміка чисельності жінок-підприємців та потенціалу жіночого
підприємництва мають бути задані у формі послідовності xn, тобто логістичного відображення
Фейгенбаума:
xn+1=xn + rxn(1-xn)
(5).
У цьому виразі значення xn характеризує
відносну чисельність жінок підприємців, тобто
відношення Nn/K. Таким чином, максимальне значення xn становить 1.
Моделювання чисельності жінок-підприємців
на основі наведеного рівняння означає вивчення
змін цієї чисельності в часі залежно від значення
параметра r. Обрана модель демонструє процес із
зворотнім зв'язком, в якому одна й та сама операція виконується перманентно. Результат однієї
операції виступає початковим значенням для наступної (рис. 1).
Висновки щодо поведінки значень xn дає аналіз
параметра r. Він характеризує темп зростання чисельності жінок-підприємців у вільному бізнеспросторі, який позитивно залежить від накопиченого досвіду та соціального капіталу, та одночасно враховує наростання конкуренції у середовищі,
що сповільнює динаміку зазначеної чисельності.
Математично параметр r визначається як відношення R/(1-xn), де R — темп приросту чисельності
жінок-підприємців: R=xn+1/xn, а вираз (1-xn) відображає ступінь ненасиченості бізнес-середовища,
тобто міру віддаленості поточного значення xn від
максимально можливого.
Перш ніж перейти до емпіричного оцінювання
параметра r необхідно визначити вимір показника максимальної чисельності жінок-підприємців К
на території, тобто оцінити потенціал підприємницької діяльності території на гендерних засадах.
Кількісно оцінюючи потенціал жіночого підприємництва з позицій трудових ресурсів, зазначимо,
що його варто розглядати як альтернативу безробіттю серед жінок або веденню домогосподарства.
Таким чином, в перелік варіантів поведінки не
включається альтернатива "жінка-підприємець vs.
жінка-найманий працівник". Це припущення має
спростити математичну формалізацію моделі, та
при цьому воно не позбавлене логічного підгрунтя. Зайнятість забезпечує дві потреби — дохід та
самореалізацію. Якщо робота за наймом не забезпечує цих потреб, жінка має звільнитися та перейти в розряд безробітних. Відповідно, її подальша
поведінка потрапляє в коло розглянутих вище альтернатив.
Безробітні жінки є частиною економічно активного населення. До складу економічно неактивного населення відносять осіб з таких соціальних груп:
1-ша — пенсіонери за віком та з інвалідності, 2-га
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Рис. 1. Схема моделі зростання чисельності
жінок-підприємців внаслідок нагромадження
соціального капіталу
Джерело: власні дослідження.

— учні та студенти, 3-тя — особи, що займаються
домашнім господарством, 4-та — особи працездатного віку, які зневірилися знайти роботу, 5-та —
особи, які вважають, що немає підходящої роботи
та не знають, де і як її шукати, та 6-та — особи, що
не мали необхідності у працевлаштуванні з інших
причин. У межах даного дослідження розглядати
як потенційних підприємців доречно жінок, які
мешкають на сільських територіях та які відносяться до груп 3, 4 та 5. Виходячи з наведеного, потенціал жінок-підприємців на сільських територіях визначається (але не дорівнює) кількістю безробітних
жінок та жінок зі складу економічно неактивного
населення, що відносяться до груп 3, 4 та 5.
Використовуючи дані таблиць 17.2 статистичних щорічників області, вираховуємо пропорційно до питомої ваги жінок у певній категорії населення, чисельність економічно неактивних жінок
у працездатному віці та чисельність жінок-безробітних у сільській місцевості. Таким чином, чисельність безробітних сільських жінок визначається шляхом множення чисельності безробітних у
сільській місцевості на показник питомої ваги
жінок серед безробітних, а чисельність економічно неактивних жінок у працездатному віці у

сільській місцевості визначається шляхом множення чисельності економічно неактивного населення у працездатному віці у сільській місцевості на
питому вагу жінок серед економічно неактивного
населення працездатного віку.
На практиці, підприємницькими здібностями
наділені не всі індивіди. Так, згідно з дослідженнями Центрального економіко-математичного
інституту Російської академії наук найбільшим
потенціалом підприємництва у сільській місцевості
наділені молоді жінки з вищою освітою. Питома
вага осіб, що мають необхідний рівень ознак комунікабельності, психічного та фізичного здоров'я, когнітивного та творчого потенціалу, морального та культурного рівня, а також потреби певних досягнень, серед даної категорії жінок становить 7 % [5, с. 89]. Для інших категорій населення
цей показник є суттєво меншим.
Припускаючи, що максимальний резерв жіночого підприємництва на сільських територіях становить
7 % від кількості жінок, які теоретично могли б займатися підприємницькою діяльністю, можна вирахувати максимальну чисельність жінок-підприємців на
сільських територіях, додавши до 7% резерву фактичну чисельність жінок-підприємців (табл. 1). Застосування процедури згладжування до емпіричних значень К дозволяє визначити тенденцію їх зміни та встановити рівень К, до якого тяжіє послідовність Kn. Таким рівнем є показник 10265. Після досягнення послідовністю цього рівня, на приріст максимальної
кількості жінок-підприємців на 1 потрібно 5 років.
Встановивши значення К, необхідно перейти
до оцінки параметра r вихідної моделі. Для цього
скористаємося дискретною формою моделі Ферхюльста у формі відображенням Фейгербаума (5).
Розрахувавши прирости xn+1-xn та добутки xn(1xn), оцінимо множник r методом найменших квадратів. Отримане значення r становить 0,116.

Таблиця 1. Розрахункові дані для оцінки параметру моделі

Таблиця 2. Прогноз чисельності жінок-підприємців на основі збіжності послідовності xn
залежно від значень r
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Дослідження поведінки логістичного відображення Фейгербаума, здійснені В. Думачевим та В. Родіним показують, що при значеннях r від 0 до 1 популяція врешті решт вимре, незалежно від початкових
умов. Оцінене значення r потрапляє в цей інтервал [2,
с. 13]. Таким чином, сподівання, що підприємництво
на гендерних засадах зможе розвиватися саме по собі,
стимулюючись виключно внутрішніми чинниками у
формі соціального капіталу та позитивного практичного досвіду, є занадто оптимістичними. На практиці
потрібні заходи, які здатні підвищити темпи розвитку жіночого підприємництва до рівня r≥1.
Коли значення r потрапить в інтервал від 1 до
2, чисельність жінок-підприємців згодом має стабілізуватися на рівні (r-1)/r. Зважаючи на отриману оцінку максимальної чисельності жінокпідприємців на сільських територіях, це становитиме 5132 особи. Прогнозна чисельність зайнятих
на підприємствах, заснованих жінками на
сільських територіях, встановлюється виходячи з
середнього числа зайнятих і дорівнюватиме 35924
особи. При дуже великих значеннях r прогнозування рівня чисельності жінок-підприємців або
кількості зайнятих на їх підприємствах виявляється неможливим, внаслідок генерації хаотичних коливань послідовності xn.
У таблиці 2 наведені прогнозні рівні чисельності жінок-підприємців на сільських територіях
області, а також чисельності зайнятих на підприємствах, заснованих жінками, до яких прямує послідовність xn залежно від значень r.
ВИСНОВКИ
Отже, проведений аналіз гендерних проблем
підприємницької діяльності на сільських територіях, а також отримані в ході застосування методів
економіко-математичного моделювання результати дозволяють сформулювати наступні висновки.
По-перше, розвиток підприємництва на сільських
територіях на гендерних засадах при збереженні
існуючих параметрів інституційного середовища
виявляється самозгасаючим процесом. По-друге,
динаміка чисельності жінок-підприємців на сільських територіях може вийти на позитивну траєкторію зростання, якщо основний параметр динамічної моделі r перевищить значення 1, для чого
необхідно забезпечити стимулювання підприємницьких ініціатив серед жінок та сприяти їх реалізації. По-третє, незважаючи на значущість соціального капіталу та практичного досвіду як чинників підприємництва, їх вплив виявляється недостатнім для переходу на позитивну траєкторію
зростання. Більшого значення набувають такі елементи системи стимулювання підприємницької
активності, як стартовий капітал, платоспроможність жителів сільських територій та розвиненість інфраструктур: соціальної, транспортної,
фінансової тощо. По-четверте, жіноче підприємництво на сільських територіях виступає вагомим
потенційним чинником економічного зростання.
За оптимістичним прогнозом, у разі досягнення

параметром r значення 3, рівень працевлаштування на підприємствах, заснованих жінками, становитиме близько 20 % всіх зайнятих на сільських територіях. По-п'яте, актуальним напрямом подальших досліджень виявляється аналіз чинників впливу на рівень r, що може бути проведений в розрізі
різних регіонів, які мають відмінні характеристики інституційного та бізнесового середовища.
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У статті досліджено сучасні тенденції глобалізації міжнародної економіки, дано оцінку бізнес-середовища діяльності суб'єктів агробізнесу. Запропоновано стратегію розвитку аграрних підприємств України в умовах глобалізації
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розвиток агробізнесу в умовах глобалізації
міжнародної економіки є сучасною ознакою
прогресивних змін у сільському господарстві та
порівняно новим напрямом досліджень вітчизняної аграрної науки. Міжнародні орієнтири
надають аграрному сектору відповідний вектор
розвитку та відкривають нові можливості для
відродження сільського господарства, створюють додаткові порівняльні переваги на агропродовольчому ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні обгрунтування глобалізації
знайшли відповідне відображення в наукових
працях таких вчених: Д.Г. Білоруса, Н.В. Волченко, Т.О. Зінчука, С.М. Кваша, Ю.Г. Козака, Р.П. Колосової, Т.Левіта, Д.Г. Лук'яненка, Л.І. Михайлова, К.Омі, А.М. Поручника
та ін.
Разом з тим, глобалізаційні процеси в Україні знаходяться в інтенсивному розвитку і
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відповідно вимагають проведення глибоких
досліджень. Це зумовлено специфікою агробізнесу, його стратегічним значенням для вітчизняної економіки, а також необхідністю
адаптації інструментів державного регулювання, засобів забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції та функцій сталого розвитку.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є дослідження розвитку агробізнесу України в умовах глобалізації міжнародної економіки.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На початку ХХІ століття світове господарство все більше перетворюється в єдине ціле, в
якому постійно формуються і протікають
різнопланові процеси. Свідченням зростання
взаємозалежності національних економік є їх
надзвичайна чутливість до процесів, що відбуваються в інших регіонах планети.
Слово "глобалізація" запозичене з англійської мови та походить від лат. "globus" — куля,
земна куля, глобус. Від цього слова було утворено прикметник "глобальний" англ. "global" —
той, який має відношення до земної кулі: світовий, планетарний. Від слова "global" було утворено дієслово "globalize" — перетворювати певне явище на глобальне, "глобалізувати", — а також іменник "globalization" — перетворення певного явища на світове, на таке, яке стосується
всієї земної кулі. Спочатку ці слова почали вживатися у суспільних науках, але в 1961 р. слово
"globalization" уперше зафіксовано в англомовному словнику. Термін "глобалізація" уперше
введено в науковий обіг Т. Левітом [13] у 1983
р., який трактував його як процес злиття ринків
окремих продуктів, що виробляються транснаціональними корпораціями. В зв'язку з цим глобалізація виступає відносно новим явищем. Вона
охоплює близько 40% світового виробництва,
впливає приблизно на 60% світового ВВП.
Ширшого значення новому терміну надала
Гарвардська школа бізнесу. У 1990 р. консультант цієї школи К. Омі [12] опублікував книгу
"Світ без кордонів ", у якій сформував позицію
школи щодо цієї проблеми. Вважаючи, що
світова економіка визначається взаємозалежністю трьох центрів (ЄС, США, Японія), він
стверджував, що економічний суверенітет окремих держав став безглуздим, а на сцену світової економіки виходять "глобальні фірми ".
За визначенням експертів Міжнародного
валютного фонду глобалізація — це зростаюча взаємозалежність країн всього світу у ре-

зультаті зростаючого обсягу та різноманітності транскордонних товарів, послуг та міжнародних потоків капіталу, а також завдяки більш
швидкому та широкому розвитку технологій.
За іншим поширеним визначенням глобалізація
означає: тісну взаємодію і переплетіння економічних, політичних, соціальних, правових, інформаційних, культурних та інших трансакцій
в світовому просторі; розширення безпосередніх і опосередкованих зв'язків між суб'єктами економічної діяльності всіх країн світу;
формування єдиної (глобальної) для всього світового суспільства системи світо господарських відносин.
Українські вчені Д.Г. Білорус, А.М. Поручника Д.Г. Лук'яненко [9] визначення "глобалізація" трактують як об'єктивний соціальний
процес, змістом якого є дедалі більший взаємозв'язок та взаємозалежність національних
економік, національних політичних і соціальних систем, національних культур, а також
взаємодія людини й довкілля. В основі глобалізації лежить розвиток світових ринків товарів, послуг, праці й капіталу.
У вільній електронній енциклопедії "Вікіпедія" [8] глобалізація визначається як процес
всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації.
Л.І. Михайлова, Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук,
С.М. Кваша [11] у книзі "Євроекономічна інтеграція України " під глобалізацією світової економіки розуміють процес посилення взаємозв'язку національних економік країн світу, що
знаходить своє вираження в утворенні світового ринку товарів і послуг, фінансів; становленні
глобального інформаційного простору, перетворенні знання в основний елемент суспільного багатства, виході бізнесу за національні кордони через формування транснаціональних
корпорацій, впровадженні і домінуванні в повсякденній практиці міжнародних відносин і
внутрішньополітичного життя народів принципово нових і універсальних ліберально-демократичних цінностей тощо. Вони визначають також поняття глобалізації економічного розвитку як об'єктивний процес підпорядкування напрямів економічного розвитку окремих країн
закономірностям та напрямам розвитку світового ринкового господарства.
Переваги глобалізації чітко сформульовані
Р.П. Колосовою [7]: поглиблення міжнародного розподілу праці; ефективніший розподіл
коштів і в кінцевому підсумку сприяння підвищенню якості трудового життя, розширення
життєвих перспектив населення (при нижчих
для нього затратах); здійснення економії на
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Рис. 1. Основні фактори економічного прояву глобалізації
Джерело: [11].
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Рис. 2. Розвиток міжнародної економіки у зв'язку з глобалізаційними процесами

масштабах виробництва, що потенційно може
сприяти зниженню цін; підвищення рівня продуктивності праці в результаті раціоналізації
виробництва на глобальному рівні й поширення передових технологій, а також посилення
конкурентного тиску на користь безперервного введення інновацій у світовому масштабі.
Основні фактори економічного прояву глобалізації міжнародної економіки зосереджені
на рисунку 1.
Проте глобалізація не може обмежуватися
лише суто соціально-економічними змінами.
Відбувається також трансформація політичних
і культурних інститутів переважно західним
типом, з властивими йому формами і нормами
демократії та суспільних цінностей.
Глобалізація — це об'єктивний процес планетарного масштабу, який має як позитивний
вплив на міжнародну економіку, так і негативний. До позитивних можна віднести: поширення нових інформаційних технологій та пов'язаних з ним переваг. Однак глобалізація еко-

номіки — це не лише вигоди від зростання
участі країни в світових економічних процесах,
але й висока ймовірність втрат, зростання ризиків.
Згідно з вільною енциклопедією "Вікіпедія"
[10] міжнародна економіка в широкому сенсі —
це теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона грунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.
Глобалізацію економічної діяльності можна розглянути у основних напрямах, які зосереджені на рисунку 2.
При цьому співвідношення як між цими
трьома напрямами, так і різними формами в
рамках кожного з них в останні роки істотно
змінюється.
Проаналізувавши існуючі підходи до розуміння глобалізації можемо зробити висновок,
що це всеохоплюючий процес, який стосується економіки кожної окремої країни у її безпосередньому зв'язку зі світовим господарством.
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Рис. 3. Основні тенденції, що супроводжують глобалізацію

Домінантною тенденцією розвитку світового господарства на початку XXI століття є
глобалізація, багатовимірний прояв якої виявляється через посилення конкурентної боротьби між суб'єктами міжнародних економічних відносин. Сучасна глобалізація, з одного боку, викликає максимальне зближення національних економік, їх взаємопереплетення
і зрощення, а з іншого — посилення конкурентної боротьби між суб'єктами міжнародних
економічних відносин на всіх рівнях. Загострення конкуренції на світових ринках зумовлене, насамперед, нерівномірністю економічного та соціального розвитку не тільки окремих країн, а й регіонів та субрегіонів. За цих
умов формування та реалізація ефективних
конкурентних стратегій міжна-родними компаніями і державами з метою забезпечення високого конкуре-нтного статусу є пріоритетним завданням у міжнародній економічній
політиці практично всіх, навіть розвинутих,
країн світу.
За сучасних умов глобалізація стала реалією з якою не можна не рахуватися, її найбільш важливим чинником та проявом вважають формування єдиного міжнародного економічного простору, панування нових інформаційних технологій, які дають країнам світу
можливість підтримувати високий рівень економічних зв'язків та інтеграції. Водночас, не всі
країни можуть скористатися перевагами глобалізації, які мають на сьогодні розвинуті країни світу: високий рівень життя; розвинутий
внутрішній ринок та ринкове середовище. Для

цього необхідно пройти етап структурної перебудови національної економіки та знайти
своє місце у міжнародному поділі праці.
Сучасні процеси глобалізації характеризуються такими основними ознаками:
1) реальна інтеграція економічних країн на
регіональному або глобальному рівні внаслідок
дій міждержавних угод і транснаціональних
компаній;
2) формування глобальних проблем у сферах забезпечення продовольством, енергетики,
демографії, екології, поширення ядерної та
звичайної зброї, нерівномірність економічного розвитку регіонів планети тощо, які можна
розв'язати тільки за умови об'єднання зусиль
міжнародної спільноти;
3) стрімкий розвиток міжнародної торгівлі,
який поєднує економіки країн, що раніше ніколи не торгували між собою;
4) посилення процесів міжнародного поділу
праці при одночасному поширенні інтенсивних
технологій у процесі об'єднання окремих частин
народногосподарських комплексів різних країн,
задіяних у створенні кінцевого продукту;
5) формування міжнародної транспортної
мережі на світовому океані та материках при
створенні на територіях останніх так званих
"транспортних коридорів" для переміщення
товарів і вантажів, що особливо важливо для
України, яка знаходиться на перетині транспортних шляхів Західна Європа — Схід і Північна Європа — Південь;
6) розвиток мережі кабельного та супутникових систем зв'язку, що забезпечило форму-
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Таблиця 1. SWOT-аналіз діяльності суб'єктів агробізнесу України
в умовах глобалізації міжнародної економіки
Внутрішнє
середовище

Зовнішнє
середовище

СИЛЬНІ СТОРОНИ
ПЕРЕВАГИ
- достатня сировинна база;
- різні форми власності;
- великий досвід;
- висока якість продукції;
- висока популярність компанії;
- високі рівні продажів;
- лідерство в галузі;
- інноваційні технології,
патенти;
- низька собівартість
сільськогосподарської
продукції;
- задоволеність клієнтів;
- відпрацьовані бізнес-процеси;
- висока родючість українських
чорноземів;
- згуртований колектив;
- високі темпи зростання
прямих іноземних інвестицій;
- освіта глобальних
підприємств
МОЖЛИВОСТІ
- нові технології;
- нарощування товарообігу;
- підвищення рівня
професійних кадрів;
- розширення ринку збуту
продукції;
- створення дилерської мережі;
- додаткові послуги;
- експорт продукції;
- співпраця з іншими
компаніями;
- розширення різновиду
продукції;
- економія на масштабах
виробництва

вання міжнародного інформаційного простору не тільки у сфері швидкого обміну інформацією, а й об'єднання через систему телебачення культур різних народів, що полегшує порозуміння людей з різними поглядами;
7) формування світової банківської мережі
та прискорення фінансових розрахунків між
країнами, фірмами, що пришвидшує обіг капіталу, створюючи нові можливості для його нарощування;
8) підтримка міжнародними установами,
включаючи ООН, принципів, правил і форм
створення міжнародного ринку праці при забезпеченні прав людини на працю, зумовлених
посиленням міграції населення бідних країн до
країн "золотого мільярда";
9) зміна ролі держави як формоутворювальної основи національних економік, а також
встановлення єдиних стандартів на сировину,
продовольчу продукцію, бухгалтерський облік,
інтелектуальну власність тощо.
За визначенням ООН, глобалізація супроводжується основними тенденціями, які зосереджені на рисунку 3.

СЛАБКІ СТОРОНИ
НЕДОЛІКИ
- вплив природних умов на результат діяльності;
- обмеженість землі та залежність виробництва
від неї;
- слабкий імідж сільськогосподарської продукції;
- низька репутація компанії;
- слабка дистрибуція, просування;
- слабкий маркетинг;
- відсутність корпоративної культури;
- відсутність стратегії;
- внутрішньополітичні проблеми;
- низька кваліфікація співробітників;
- низький рівень готовності працівників до змін

ЗАГРОЗИ
- великий рівень конкуренції в галузі;
- земля втрачає свою родючість внаслідок ерозії
грунтів;
- перенасичення ринку продукцією;
- технологічне відставання;
- зниження рівня кваліфікації кадрів;
- політичний та економічний тиск з боку більш
розвинутих країн

Глобалізаційна парадигма змін у цивілізаційній структурі сучасності відображає мобілізацію світового ресурсного потенціалу в
напрямі його раціональної реалізації, породжує складні для тлумачення і вирішення проблеми політичного, економічного, технологічного, інформаційного, соціокультурного, морального, релігійного, екологічного характеру
у розвитку людства. Аналіз бізнес-середовища
суб'єктів агробізнесу здійснюється з позицій їх
стратегічних цілей. Його висновки використовуються як основа стратегічної оцінки для аналізу і розробки можливих варіантів планів стратегії їх розвитку. Основною метою оцінки
інформації про бізнес-середовище є з'ясування факторів негативного і позитивного впливу
на майбутню діяльність суб'єктів агробізнесу.
В процесі оцінки фокус зміщується від розуміння сутності та складових середовища як такого до усвідомлення того, що цей його стан
середовища може означати для них, які становить загрози або створює нові можливості.
Дослідження агробізнесу дозволило виділити
основні його сильні та слабкі сторони (табл. 1).
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Мета: забезпечити комплексне дієве функціонування аграрних
підприємств, розвиток високоефективного конкурентоспроможного
як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку агробізнесу,
продовольчу безпеку країни, розв’язати проблеми села

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ:

Удосконалення
зовнішнього
середовища

- сформувати
позитивний імідж
аграрного сектору
України;
- удосконалити
ціноутворення;
- збільшити експорт
сільськогосподарської продукції;
- забезпечити
рівновагу попиту і
пропозиції;
- завершити
земельну реформу;
- забезпечити
євроінтеграцію;
- вступ у міжнародні
організації

Удосконалення
внутрішнього
середовища

- удосконалення
міжгалузевих і
внутрігалузевих
економічних
відносин;
- управління галуззю
- збільшити обсяги
виробництва
сільськогосподарської продукції;
- удосконалення
інформаційноаналітичного
забезпечення
розвитку галузі

Інноваційноінвестиційне
забезпечення
агробізнесу

- сформувати
інноваційну модель
його функціонування;
- техніко-технологічна
модернізація
агропромислового
виробництва;
- адаптація національної інноваційної
системи до умов
глобалізації та
підвищення її
конкурентоспроможності

Проект: Концепція розвитку агробізнесу в умовах глобалізації
міжнародної економіки
Рис. 4. Стратегія розвитку аграрних підприємств України в умовах глобалізації міжнародної
економіки

З огляду на те, що в результаті аналізу бізнес-середовища суб'єктів агробізнесу України
виявлено більше переваг, ніж недоліків, і вони
є більш суттєвими, можна зробити висновок,
що вони розвиваються в напрямі глобалізації
світової економіки і для них відкриваються нові
можливості при виході на міжнародний рівень.
Аграрні підприємства повинні бути готові до
майбутніх світових змін, які вимагають підвищення оперативної активності в умовах глобалізації, гнучкої, збалансованої стратегії, фінансової самостійності, позитивного сприйняття
будь-яких змін і здатності активно реагувати

на них за допомогою інформаційних систем.
Але без підтримки держави в умовах глобалізації міжнародної економіки у сфері агробізнесу — створення сприятливого підприємницького середовища, пільгового оподаткування, полегшення доступу до кредитних ресурсів, підтримки технічного прогресу і сприяння розвитку сільських територій, неможлива повноцінна діяльність суб'єктів агробізнесу.
Діяльність держави повинна передбачати заходи щодо стимулювання інтеграції та об'єднання учасників агробізнесу, страхування їх економічного ризику.
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Розвиток національної економіки грунтується на стабільній і продуктивній діяльності аграрних підприємств. Від стану їх конкурентоспроможності залежить поступовий
розвиток економіки. Стійкість конкурентоспроможності аграрних підприємств залежить
від процесів, що відбуваються у національній
економіці в процесі глобалізації. Розвиток
вітчизняних сільськогосподарських підприємств в умовах членства у СОТ та світової глобалізації і зростання конкуренції має складний характер. Стан ринків і конкурентне оточення підприємств динамічно змінюється, що
вимагає від них пошуку додаткових конкурентних переваг.
З позицій мезо- і мікрорівнів економічної
ієрархії адаптація аграрних підприємств є
формою відображення підприємством і його
структурами механізмів впливу глобалізації
міжнародної економіки, що прагне встановити рівновагу у відносинах і зв'язках міжнародного ринку. До механізмів впливу глобалізації відносяться зміни кредитної, цінової, фінансової, ресурсно-сировинної, податкової ситуацій, економічної кон'юнктури; послаблення коопераційно-конкурентних переваг аграрних підприємств й впливу
держави на вирішення проблем фінансування сільськогосподарського виробництва,
розвиток ринку технологічних інновацій;
розширення ємності ринкової ніші підприємств; втрата адаптаційного статусу та ін.
Підприємства використовують напрями зовнішньої (внутрішньої) адаптації, активну
(пасивну) форми відображення впливів середовища.
Під впливом глобалізації динамічного
розвитку набуває світова конкуренція. Глобальна конкуренція — це багатоаспектна категорія, котра відображає процес суперництва цивілізацій, регіонів, країн, глобальних
галузей, ТНК та інших суб'єктів глобального
простору за конкурентні переваги в умовах
високого рівня монополізації, посилення сукупного впливу раніше ізольованих чинників
та зміни всієї парадигми їх розвитку. Таким
чином, з одного боку, конкуренція будь-якого рівня покликана слугувати підвищенню
конкурентоспроможності й ефективності
суб'єктів господарювання, а з другого, за
умов домінування глобальних монополій, є
інструментом пригнічення слабших учасників
сильнішими через несумісність фундаментальних інтересів.
Вирішення проблем адаптації економічного механізму функціонування в умовах глоба-

лізації грунтується на формуванні моделей-дій
або на відтворенні тимчасової, просторової,
синтетичної й імовірнісної впорядкованості
соціально-економічних реалій.
Гальмуючими факторами розвитку системи адаптації економічного механізму функціонування є: диспаритет цін на продукцію;
непрозорість схем реалізації сільськогосподарської продукції; невідповідність системи
ціноутворення динаміці виробництва й реалізації, попиту та пропозиції, а податкового
базису країни — системі оподатковування;
відсутність вільного доступу до фінансовокредитних ресурсів; низька інноваційна й кредитна привабливість, а також невисокий
рівень податкової привабливості як інвестиційного ресурсу та ін. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств безпосередньо залежить від рівня адаптації економічного механізму функціонування до умов глобалізації міжнародної економіки [11].
Для досягнення належного рівня адаптації
аграрних підприємств в умовах глобалізації
міжнародної економіки необхідно сформувати стратегію ефективного розвитку агробізнесу України (рис. 4).
На сучасному етапі розвитку міжнародної економіки однією із провідних тенденцій
є формування гіперконкуренції, за якої
швидкість змін у правилах гри є настільки високою, що встояти в конкурентній боротьбі,
а тим більше очолити її, зможуть тільки
найбільш адаптовані до таких змін підприємства [12].
ВИСНОВКИ

1. Глобалізація — це всеохоплюючий процес, який стосується економіки кожної окремої країни у її безпосередньому зв'язку зі
світовим господарством. У сучасному світі
сформувалася міжнародна агропродовольча
система або міжнародна система агробізнесу,
яка являє собою багатогалузевий та багатофункціональний глобальний комплекс, в якому поєднується виробництво, зберігання,
транспортування та реалізація продовольчої
продукції у світовому масштабі. Економічні
відносини в цьому комплексі формуються на
основі міжнародного розподілу праці та глобалізації регіональних агропродовольчих
ринків.
2. Аграрні підприємства України повинні
бути готові до майбутніх світових змін, які вимагають підвищення оперативної активності в
умовах глобалізації, гнучкої, збалансованої
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стратегії, фінансової самостійності, позитивного сприйняття будь-яких змін і здатності
активно реагувати на них за допомогою інформаційних систем. Держава відіграє дуже важливу роль для підтримки та розвитку агробізнесу.
3. На нашу думку, адаптаційні процеси
до глобальної конкуренції потребують чіткої стратегії. Нами було розроблено стратегію ефективного розвитку аграрних підприємств в агробізнесі України, метою якої
є забезпечення комплексного дієвого функціонування аграрних підприємств, розвитку конкурентоспроможного агробізнесу в
умовах глобалізації міжнародної економіки.
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PRODUCTION OF ECOLOGICALLY CLEAN PRODUCTS: PROBLEMS AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT IN UKRAINE
В статье исследуется понятие экологически чистой продукции и особенности ее производства. Проанализировано производство экологически чистой продукции и выявлены проблемы в этой сфере. На основе исследования зарубежного опыта выделены потенциальные возможности и перспективы развития экологически чистого производства
в Украине. Доказано, что одной из основных проблем реализации потенциала национальной экономики и расширения производства экопродукции является отсутствие надлежащей правовой базы. Одним из путей решения данного
вопроса является разработка условий для производства экологической продукции и гарантия ее сертификации на
государственном уровне.
The article is researched the concept of ecologically pure products and the peculiarities of its production. Analyzed
is the production of ecologically clean products and problems identified in this area. On the basis of study of foreign
experience highlighted the potential and prospects of development of cleaner production in Ukraine. It is proved that
one of the main problems of realization of potential of the national economy and expansion of production eco products is
the lack of an appropriate legal framework. One of the ways of solving this problem is the establishment of conditions for
the production of environmental goods and guarantee its certification at the state level.

Ключевые слова: экологически чистая продукция, эффективность, национальная экономика, потенциал, производство, органическое земледелие, сертификация.
Key words: ecologically clean product, the efficiency of the national economy, the potential
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Современные реалии поставили перед человечеством проблему обеспечения качества пищевых продуктов и продовольственного сырья,
которые непосредственно влияют на здоровье
человека. Проблемой нашего государства является не просто улучшение качества сельскохозяйственной продукции, а обеспечение его
доступности каждому отдельному человеку,
независимо от уровня дохода. В связи с этим
среди дискуссионных вопросов, которые возникают, наиболее актуальными является: необходимость создания механизма производства
и реализации экологически чистой продукции,
который способен заинтересовать как производителей этого продукта, так и его потребителей; обеспечение доступности для широкого
круга людей, что позволить обеспечить высокий уровень здоровья нации и повысит продолжительность жизни населения.
Таким образом, одной из важнейших социально-экономических задач национальной
экономики является производство экологичес-

ки чистой сельскохозяйственной продукции и
обеспечение ее доступности. Требуется внедрение новых энерго-ресурсосберегающих технологий, закупка более качественного сырья,
установка современного оборудования, что
приведет к удорожанию конечного продукта.
Однако общество не готово к таким нововведениям. Главной причиной этого является низкий уровень дохода населения, что обуславливает принятие решения в пользу более дешевых,
некачественных товаров, которые не являются экологически чистыми.
Актуальность проблемы эффективности
органического сельскохозяйственного производства, в современных условиях хозяйствования выходит на первое место среди других важных проблем как на международном, так и национальном уровне. Решения и реализация
этой проблемы — это формирование реального благосостояния населения страны, повышение ее продовольственной безопасности. Украина имеет значительный потенциал для развития органического сельского хозяйства, кото-
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рый не реализовывается в полной мере. Это
связано с несовершенством законодательной
базы, низким уровнем доходов населения, неготовностью населения к изменению культуры
потребления.
Производство органической продукции является главной целью всех хозяйствующих
субъектов аграрного сектора и направлено на
формирование органического рынка продовольствия. Эффективность развития органического производства формируется под влиянием многих факторов, в частности природноклиматических, технологических, биологических и других, что затрудняет поиск дополнительных возможностей для ее повышения.
Вопрос эффективности органического производства отражен в исследованиях отечественных ученых и практиков: А.С. Антонца,
В.В. Гармашова, В.М. Писаренко, Г.К. Шикули,
И.А. Шувара, В. В. Сокальского [1—6]. Вместе
с тем вопросы повышения эффективности производства органической продукции остаются
недостаточно изученными в рамках отдельных
стран, в частности и Украины, регионов и сельских территорий, специализация которых
охватывает производство органической сельскохозяйственной продукции.
ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ

Целью статьи является анализ производства экологически чистой продукции и на основе выявление проблем в развитии этой сферы, а также на основы исследования зарубежного опыта выявление потенциальных возможностей и перспективы развития экологически
чистого производства в Украине.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Прежде чем приступить к исследованию
вопросу о производстве экологически чистых
продуктов необходимо дать определение "экологическая продукция" (экопродукция). Экопродукция — натуральная, экологически чистая и безопасная продукция, выращенная, созданная без химии, добавок; "безопасной", в
свою очередь, можно считать именно экологически чистую, то есть безопасную, безвредную.
Экологически чистой считается продукция, соответствующая требованиям закона, то есть
обладающая питательной ценностью, укрепляющая здоровье и не оказывающая неблагоприятного воздействия на организм человека в
результате ее потребления; правовой статус
экологически чистой продукции определяется
соответствующими санитарными и ветеринарными нормами и правилами [7].

В трактовке, принятой на конференции министров по охране окружающей среды для Европы (София, 1995), экологически чистое производство определяется как непрерывное приложение комплексной превентивной стратегии
охраны окружающей среды к технологическим
процессам и продукции с целью снижения риска для здоровья людей и окружающей среды.
В мировой практике производство экологически чистых продуктов питания и продовольственных товаров называют органическим
сельским хозяйством, которое может дать
миру видение путей улучшения ведения сельского хозяйства в глобальном масштабе. Следует отметить, что сельское хозяйство — один из
самых необходимых видов деятельности человека, поскольку его задачей является обеспечение ежедневных жизненных потребностей
людей. История, культура и общественные ценности нашли свое отображение в сельском хозяйстве. Как отмечает Международная Федерация Органических Движений Сельского хозяйства (IFOAM — International Federation of
Organic Agriculture Movements), "органическое
сельское хозяйство — производственная система, поддерживающая здоровье почв, экосистем и людей. Оно зависит от экологических
процессов, биологического разнообразия и
природных циклов, характерных для местных
условий, при этом избегается использования
вредоносных ресурсов, которые вызывают неблагоприятные последствия. Органическое
сельское хозяйство сочетает в себе традиции,
инновации и науку с целью улучшения состояния окружающей среды и содействия развитию
справедливых взаимоотношений и надлежащего уровня жизни [8].
Кроме того, IFOAM разработала принципы,
которые являются основной для развития органического сельского хозяйства как на мировом
уровне, так и на национальном. В них отражены возможности, которые органическое сельское хозяйство может дать миру и пути улучшения ведения сельского хозяйства в глобальном масштабе (рис. 1).
Эти принципы являются основной для развития органического сельского хозяйства. Они
применимы к сельскому хозяйству в широком
смысле, и включают методы, с помощью которых люди организовывают свою сельскохозяйственную деятельность с целью производства,
переработки и распределения продовольствия
и других товаров. Они касаются способов, взаимодействия людей с природными ландшафтами, связанными друг с другом и оберегают наследие будущих поколений.
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компонентов, которые могут
иметь неблагоприятное влияние на здоровье.
Принцип экологии "укореняет"
органическое сель1
4
2
3
ское хозяйство среди живых экологических систем.
Он утверждает, что произПринцип
Принцип
Принцип
Принцип заботы
водство основывается на
здоровья
экологии
справедливости
экологических процессах и
переработке. Поддержка и
носит
строиться на
благополучие достигаются
предупредительный
основа - принципы
поддержка и
отношениях,
через экологизацию сред
и ответственный
существования
улучшение здоровья
которые
характер для
естественных
производства. Управление
почвы, растения,
гарантируют
защиты здоровья и органическим сельским хоэкологических
животного,
справедливость с
благополучия
систем и циклов,
человека и планеты
учетом общей
зяйством должно быть
нынешних и
работая,
как единого и
окружающей среды и
будущих поколений адаптировано к местным
сосуществуя с ними
неделимого целого.
жизненных
и окружающей
и поддерживая их.
условиям, среде, культуре и
возможностей.
среды.
масштабам. Воздействие
должно быть снижено пуРис. 1. Принципы органического сельского хозяйства
тем повторного использоРазработано автором на основе данных IFOAM [8].
вания, утилизации и эффекПринципы органического сельского хозяй- тивного управления улучшения экологическоства служат для воодушевления органического го качества и охраняемых ресурсов.
движения во всем его разнообразия. Они регуОрганическое сельское хозяйство должно
лируют развитие основ, программ и стандартов достигать экологического баланса путем проIFOAM. Более того, они разработаны с учетом ектирования систем землепользования, создавозможности их применения во всем мире.
ния мест обитания и поддерживания генетичесИз вышеизложенного следует, что органи- кого и сельского хозяйственного разнообраческое хозяйство основано на: принципе здо- зия. Производители, переработчики, торговцы,
ровья, принципе экологии, принципе справед- потребители органических продуктов должны
ливости, принципе заботы. Принципы должны защищать и охранять окружающую среду,
использоваться как единое целое. Они состав- включая ландшафты, климат, среду обитания,
ляют этическую основу, и является локомоти- биологическое разнообразие, воздух и воду.
вом деятельности, и требуют более детального
Принцип справедливости определяется
и глубокого исследования.
объективностью, уважением, корректностью и
Принцип здоровья показывает, что здоровье хозяйственным отношениям, общим для всего
индивидуума и общества не может существовать мира, как в отношениях между людьми, так и с
отдельно от здоровья экосистем — на здоровых другими живыми существами.
почвах растут здоровые растения, которые подЭтот принцип подчеркивает, что все, кто
держивают здоровье животных и людей. Здоро- вовлекается в органическое сельское хозяйвье — это единство и целостность живых систем. ство, должны придерживаться принципов гуЭто не просто отсутствие болезней, это сохра- манности в форме, которая гарантирует спранение физического, психического, социального ведливость на всех уровнях и для всех сторон.
и экологического благополучия. Иммунитет, усОрганическое сельское хозяйство должно
тойчивость и способность к восстановлению яв- предоставлять каждому вовлеченному субъекляются ключевыми характеристиками здоровья. ту, высокий уровень жизни и делать вклад в
Роль органического сельского хозяйства — это продовольственную суверенность стран и преподдержка и улучшение здоровья экосистем и одоление бедности. Оно направлено на произорганизмов, от простейших в почве до человека. водство достаточного количества высококачеВ частности, органическое сельское хозяйство ственных пищевых и иных продуктов. Природподразумевает производство питательных высо- ные ресурсы, которые используются в произкокачественных продуктов питания, которые водстве и потреблении, должны рассматриспособствуют как профилактике заболеваний, ваться с позиций социальной и экологической
так и благополучию в целом. Согласно этому справедливости с учетом интересов будущих
принципу, необходимо избегать использования поколений. Справедливость требует, чтобы сиПРИНЦИПЫ
ОРГАНИЧЕСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
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Таблица 1. Рынок органической продукции
стемы производства и распределения реальных
в мире, млрд долл.
экологических и социальных затрат.
Принцип заботы находит свое проявление
Размер рынка
органической
в улучшении эффективности и повышении проГод
продукции в
дуктивности, но при этом здоровье и благопомире, млрд дол
лучие не должны подвергаться риску. Этот
2001 20,9
2003 25,5
принцип утверждает, что предосторожность и
2005 33,2
ответственность являются ключевыми компо2007 46
нентами в выборе методов управления, разви2009 54,9
тия, а также приемлемых технологий в органи2011 62,9
ческом сельском хозяйстве. Научные исследоСоставлено автором [10].
вания необходимы как гарант того, что органическое сельское хозяйство является здороТак, если в 2001 г. этот показатель составвым, безопасным и экологическим. При этом, лял 20,9 млрд долл., то уже в 2011 г. — 62,9 млрд
однако, отдельно взятых научных знаний не- долл., то есть вырос более чем в 3 раза. В Украдостаточно. Практический опыт, накопленная ине в 2008 г. оборот национального рынка оргамудрость, традиционные и местные знания ча- нических продуктов составил 600 тыс. евро, в
сто предлагают действенные решения, прове- 2009 г. увеличился до 1,2 млн евро, в 2010 г. —
ренные временем. Органическое сельское хо- до 2,4 млн евро, а в 2011 г. он составил 5,1 млн
зяйство должно предотвращать риски путем евро, что составляет всего 12% от общемироприменения соответствующих технологий и вого уровня. Следует отметить, что все-таки,
отказа от тех из них, последствия которых несмотря на кризис и высокие цены, украинструдно предсказать, например, генетической кий органический рынок растет. Кроме того,
инженерии. Решения должны отражать ценно- постоянно увеличиваются площади земель, засти и потребности всех, чьи интересы могут нятые под выращивание продукции органичесбыть затронуты, путем внедрения прозрачных кого сельского хозяйства (рис. 2).
и совместных процессов принятия решений [9].
Доля сертифицированных органических
Повышение внимания к современным эко- площадей среди общего объема сельскохозяйлого-экономическим проблемам постепенно ственных угодий Украины составляет почти
приводит и к изменению отношения к общепри- 0,7%. При этом Украина занимает первое меснятым методам хозяйствования. Так, Евросо- то в восточноевропейском регионе по сертифиюз, стремясь избежать будущих затрат на борь- цированной площади органической пашни, спебу с загрязнением окружающей среды, субси- циализируясь преимущественно на производдирует органическое фермерство. "Органичес- стве зерновых, зернобобовых и масличных
кое сельское хозяйство может быть более бла- культур; 90% произведенной отечественной
гоприятным для обеспечения безопасности пи- органической продукции идет на экспорт; прощевых продуктов в сравнении с традиционными
Площадь земель, занятая под органическое сельское хозяйство, млн. га
методами и является более устойчивым в долго3,8
временной перспективе", Аргентина
— заявлено в Программе
Уругвай 0,9
ООН по окружающей сре- Австралия
12
де (UNEP — United Na1,1
Индия
tions Environment Prog1,6
Испания
Площадь земель, занятая под
ramme) и ООН по торговорганическое сельское
1,9
Китай
ле и развитию (UNCTAD
хозяйство, млн. га
Италия 1,1
— United Nations Con1
Германия
ference on Trade and De1
Франция
velopment).
1,9
США
Об огромном значении
органического сельского
0
2
4
6
8
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хозяйства свидетельствует размер рынка органиРис. 2. Площадь земель, занятых под органическое сельское
ческой продукции (табл.
хозяйство, млн га
1).
Составлено автором.
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гентина имеет этот показатель в три
раза меньше (3,8 млн га), затем идут
такие страны, как: США, Китай, в которых этот показатель составляет 1,9
млн га.
По количеству производителей
органической продукции Индия занимает передовые позиции, где 547591 человек занято ее производством (рис. 3).
Наибольшее количество органической продукции реализует США —
21,038 млн евро, в 7 раз меньше объем
реализации у Франции (3, 756 млн
евро), затем — Канада, Великобритания, Швейцария (рис. 4).
Лидером в потреблении органического продовольствия является Германия, которая начала внедрять политику здорового питания еще в 80-х годах.
По данным Торговой палаты Милана, итальянцы тратят на приобретение органических продуктов в среднем 25 евро в год на человека.
Больше всего тратят на приобретение органических продуктов швейцарцы (105 евро в год на
человека), датчане (51 евро) и шведы (47євро).
В целом за рубежом за год потребляется органических продуктов на сумму около 40 миллиардов долларов. Спрос на экологическую пищу
ежегодно растет на 10—12 %. Цена экологических продуктов на 40—50% превышает стоимость традиционных.
Эмпирические исследования ученых свидетельствуют о прямой зависимости между уровнем

Таблица 2. Страны-лидеры по органическому
сельскому хозяйству, 2011 г.

дажа продукции внутри страны обеспечивает
производителям рентабельность с одного гектара на 70%, тогда как реализация в Европу —
20% [11].
Возрастание роли органического сельского хозяйства показывает сравнительная характеристика стран-лидеров по внедрению органического сельского хозяйства (табл. 2). Данные таблицы наглядно показывают, что органические продукты уже давно нашли себе покупателя и стали популярными в США и Западной Европе. Лидером по земельным площадям,
которые заняты под органическое сельское
хозяйство является Австралия (12 млн га), Ар-

Рис. 3. Количество производителей органической продукции
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Рис. 4. Объем реализации органической продукции, млн евро

потребления органической продукции и здоровьем человека. Так, можно пронаблюдать зависимость, что, например, те страны, в которых значительное внимание уделяется органическому земледелию, и они являются мировыми лидерами,
имеют значительный показатель продолжительности жизни при рождении и ВВП на душу населения, который является составляющим компонентом индекса человеческого развития (табл. 3).
Данные таблицы наглядно демонстрируют,
что в тех странах, которые активно занимаются органически сельским хозяйством и имеют
значительный объем потребления органической продукции, показатели продолжительности жизни в среднем 80 лет, а ВВП на душу населения — в среднем 30000 долл. В Украине продолжительность жизни при рождении составляет 68,8 лет (2011 г.), а ВВП на душу населения — 6359 долл., что почти в 5 раз меньше, чем
у стран-лидеров.
ВЫВОДЫ

Украина, обладая огромным потенциалом для развития рынка экологически чистых продуктов, сегодня неспособна реализовать его вследствие отсутствия строгой
правовой базы. На сегодняшний день на
территории нашего государства есть все
предпосылки для производства экологически чистых продуктов питания: многолетние сельскохозяйственные традиции,
большие земельные площади, а также незначительное, по сравнению с европейскими странами, применение минеральных
удобрений и других химических средств.

И если данная возможность будет упущена, то в
этом случае мы рискуем потерять позиции на данном рынке и тем самым предоставить его для экспансии западным компаниям. Для выхода на мировые рынки экопродукции, а также для развития внутреннего рынка необходимо разработать
условия для производства экологической продукции и гарантировать ее должную сертификацию на государственном уровне.
Особенно важна законодательная поддержка производства и сертификации экологически
чистой овощной продукции, поскольку овощи,
которые имеют невысокую энергетическую ценность, вместе с тем являются диетическими и лечебными продуктами, крайне важными для поддержания и сохранения крепкого здоровья людей. Развитие и производство экологически чистых пищевых продуктов и продуктов с высокими
оздоровительными свойствами из овощных и зер-

Таблица 3. Взаимосвязь органического
сельского хозяйства и индекса человеческого
развития, 2011 г.

Составлено автором: [12].
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новых культур предусмотрено Законом Украины "О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине" от 16 января 2003
года. Выращивание овощей в Украине по органическим технологиям может стать важным средством оздоровления населения, обеспечения поступления значительных средств для инвестирования успешного развития овощеводства, особенно вокруг больших городов, где существует
повышенный спрос на такую продукцию.
Выращивание органической продукции в
Украине имеет место. Как правило, это является прерогативой больших сельскохозяйственных предприятия и личных хозяйств, на
которые приходиться большая доля органической продукции. Часть органической продукции
идет на потребления, а часть остается в излишке, который можно было бы использовать для
сбыта и дальнейшей переработки. Это вызывает необходимость разработки соответствующих логистических цепочек, что является предметом дальнейшего научного исследования.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОЇ
ПОЛІТИКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ
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ENSURE THE EFFECTIVENESS OF ANTI-CRISIS POLICY OF AGRARIAN SPHERE
Антикризові заходи потребують значних фінансових вкладень, залучення матеріальних, інформаційних та людських
ресурсів, тому першочерговим завданням розробки стратегії антикризового управління та головним чинником успішної її
реалізації повинна бути оцінка ефективності антикризового управління та очікуваний ефект від здійснення ризик — менеджменту. Саме тому, актуальним питанням залишаються методи діагностики кризового стану з метою виявлення масштабів економічної кризи та формування методів оцінки ефективності проведених заходів, які повинні застосовуватись з
урахуванням специфіки аграрної галузі. Автор визначає основні заходи антикризового розвитку аграрного виробництва
з позиції їх ефективності та своєчасності, розглядає антикризову державну політику як особливу форму соціально-економічного представництва інтересів та сфер економічної діяльності та доводить, що поняття антикризового управління
безпосередньо пов'язане із стабілізацією фінансового стану аграрних підприємств, оптимізацією фінансових потоків на
всіх рівнях та забезпеченням фінансово-економічної безпеки.
Anti-crisis measures will require significant financial investment, attracting material, information and human resources
as a priority strategy development and crisis management major factor in its successful implementation should evaluate the
effectiveness of crisis management and the expected effect of the implementation of risk — management. Therefore , the
current issues are methods of diagnosing the crisis situation in order to identify the extent of the economic crisis and shaping
the methods for evaluating the effectiveness of interventions to be applied specific to the agricultural sector. The author identifies
the main anti-crisis measures of agricultural production from the standpoint of efficiency and timeliness, considering the anticrisis policy of the state as a special form of social and economic participation interests and areas of economic activity and
demonstrates that the concept of crisis management is directly related to the stabilization of the financial condition of agricultural
enterprises optimization financial flows at all levels and by providing financial and economic security.

Ключові слова: антикризова політика, аграрна сфера, фінансово-економічна безпека, державна підтримка, антикризові механізми, інноваційний розвиток.
Key words: anti-crisis policy, agriculture, financial and economic security, public support anticrisis mechanisms, innovative development.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом значна увага до проблем антикризового розвитку аграрної сфери як на рівні
галузі , так і на рівні аграрних підприємств, приділяється як вітчизняними економістами, так і
зарубіжними вченими. Окремі питання методичного забезпечення антикризового управління
аграрного виробництва та переробної промисловості відзеркалено у фундаментальних наукових працях Андрійчука В.Г., Алєксєєва В.І.,
Бланка І.О, Дем'яненка М.Я., Бечка П.К., Кузьміна О.Є., Непочатенко О.О., Маліка М.Й., Лупенка Ю.О., Саблука П.Т., Пасхавера Б.Й., Хоми
І.Б.,Чупіса А.В., Топіхи В.І. [1—3].
Рішення проблем антикризового управління виходячи із нових економічних підходів за
допомогою формування системи фінансовоекономічної безпеки та розробки її методичного інструментарію вбачають Гришова І.Ю.,

Крюкова І.О., Шабатура Т.С., Лебедєва В.В., Кужель В.В., Стоянова-Коваль С.С., Скидан О.В.
[4—7].
Проте витрати антикризових програм та заходів на підприємствах аграрного виробництва,
що перевищують їх економічний ефект, ще раз
свідчать про необхідність удосконалення методичного забезпечення антикризових заходів та
їх ефективності на аграрних підприємствах, що
обумовлює актуальність напрямку подальших
досліджень та визначає невирішені проблеми.
МЕТА СТАТТІ

Метою дослідження є визначення основних
заходів антикризового розвитку аграрного виробництва з позиції їх ефективності та своєчасності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Антикризове управління підприємств аграрного виробництва повинно відповідати
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стратегічним цілям, забезпечувати реалізацію
економічного, фінансового, інноваційного потенціалу підприємства в майбутньому періоді
з метою нарощення ринкової вартості аграрного бізнесу та сталого розвитку пріоритетних
галузей аграрної сфери.
Антикризова політика в аграрном виробництві розглядається як особлива форма соціально-економічного представництва інтересів
та сфер економічної діяльності, в межах якої
за допомогою системи стратегічних і тактичних
принципів, цілей, засобів і методів науково-методологічного, політико-правового, соціальноекономічного, екологічного, інформаційно-комунікаційного та організаційного характеру
вирішуються питання формування фінансовоекономічної безпеки держави та забезпечення
сталого розвитку сільських територій.
Поняття антикризового управління безпосередньо пов'язане із стабілізацією фінансового стану аграрних підприємств, оптимізацією
фінансових потоків на всіх рівнях та забезпеченням фінансово-економічної безпеки. Так, на
основі потокового підходу Гришова І.Ю. та
Шабатура Т.С. встановлюють залежність фінансової безпеки діяльності аграрних підприємств від ефективності управління фінансовими потоками, і визначають, що фінансова безпека виступає головною компонентою економічної безпеки аграрного підприємства і базується на системі методів і принципів управління
фінансовими потоками, результативне функціонування яких забезпечує захист фінансових
інтересів власників від деструктивної дії загроз
та сприяє їх досягненню в майбутньому [7].
Ефективність політики антикризового розвитку аграрної сфери є наслідком спільної дії
великої кількості факторів, тому при її оцінці
враховується їхня взаємодія і комплексний
вплив на регульовані державою об'єкти, розрізняють результати часткової і загальної дії.
Негативна зміна кожного з показників, що входять до оціночних груп, розглядається як реальна чи потенційна загроза фінансово-економічній безпеці країни, оскільки усі вони взаємозалежні і взаємопідпорядковані в контексті
своєї цільової спрямованості. Однією зі складових оцінки результативності політики антикризового розвитку аграрної сфери є система
рейтингових індикаторів, які використовуються як інформаційне джерело при вирішенні проблеми мінімізації регіональних диспропорцій у
рівні розвитку агропродовольчої сфери та для
здійснення моніторингу зближення аграрної
економіки окремих регіонів на основі кількісних оцінок критеріїв зближення, встанов-

лення пріоритетів розвитку агропродовольчої
сфери і оцінки ступеня досягнення поставлених цілей, ефективності державної політики в
зазначеній сфері, прогнозування і планування.
Передумовами створення конкурентного
середовища в агропродовольчій сфері як пріоритету аграрної антикризової політики є формування сприятливої ринкової структури, посилення контролюючої функції держави та застосування системи економічних важелів впливу на
господарюючих суб'єктів з метою забезпечення дотримання ними адекватного рівня відповідальності за свою діяльність; нейтралізація неструктурних проблем розвитку конкуренції,
зокрема таких, як недобросовісна конкуренція,
спотворення конкурентних стимулів внаслідок
"тінізації" господарської діяльності, узгоджені
дії на ринку, нерівність умов конкуренції внаслідок впливу адміністративних чинників [2].
Дослідження теоретико-методологічних
аспектів антикризового управління та фінансової стабілізації підприємств аграрного виробництва дозволяють визначити основні домінанти її забезпечення (рис. 1).
Зарубіжний досвід свідчить, що найважливішим критерієм щодо обгрунтування програми
антикризових заходів є її ефективність, тобто
рішення в процесі реалізації механізмів антикризового управління повинні мати економічний
сенс, забезпечувати використання всього наявного у підприємства ресурсного потенціалу, реалізацію всіх його компетенцій та збалансування фінансових потоків у часі та за обсягами.
Регуляторний державний механізм в контексті антикризової політики аграрного виробництва повинен забезпечувати сприятливий
інвестиційно — інноваційний клімат, що спирається на три базові компоненти:
— створення спеціальних фінансових механізмів підтримки такої діяльності;
— формування відповідної інноваційної
інфраструктури;
— використання непрямих методів підтримки.
Державна фінансова підтримка посідає суттєве місце серед важелів реалізації програм антикризової державної політики і може здійснюватися, зокрема у двох важливих напрямах [6]:
1. Пряме бюджетне фінансування.
Пріоритетними для бюджетних видатків
поки що залишаються галузі економіки, що перебувають у стагнації, зокрема, сільське господарство, які, безперечно, відіграють вагому
роль в економіці. Але необхідно зазначити, що
надання таких обсягів державних видатків у ці
галузі передусім здійснюється із соціально-
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Домінанти забезпечення фінансової
стабілізації та розвитку підприємств
Визначення основних тенденцій розвитку підприємств АПК
Діагностика ризиків специфіки аграрного виробництва
Внутрішні механізми оздоровлення підприємства
Вибір концепції антикризового управління
Відновлення
платоспроможності та
покриття минулих
боргів

Санація
балансу
підприємства

Оптимізація обсягу та
джерел формування
фінансових потоків

Досягнення
оптимальних
параметрів фінансової
безпеки

Вибір підходів до
нейтралізації
ризиків

Забезпечення відповідного рівня фінансового оздоровлення підприємства
Реалізація фінансової стратегії розвитку підприємства

Рис. 1. Домінанти забезпечення антикризового управління та фінансової стабілізації
підприємств аграрного виробництва

політичних міркувань, а не з позицій забезпечення інноваційного розвитку держави.
2. Стимулювання науково-технічного прогресу за допомогою механізмів оподаткування.
Діяльність держави в контексті антикризової політики полягає у доповненні тих функцій
ринку, які він неспроможний ефективно виконувати. Економічне регулювання аграрного
ринку базується на державному протекціонізмі, що передбачає субсидії на розширене
відтворення, податкове й кредитне стимулювання. Зокрема вирішення завдань економічного стимулювання аграрного ринку повинно
здійснюватись за такими напрямами: стимулювання продовольчої безпеки держави; встановлення науково обгрунтованих еквівалентних
відносин між сільським господарством і промисловістю; підтримка доходів сільських товаровиробників на рівні, який забезпечує розширене відтворення; створення умов для широкого впровадження досягнень науково-технологічно-технічного прогресу та зростання ефективності виробництва; формування єдиного
економічного простору як в Україні, так і вихід
на ринки близького та далекого зарубіжжя
ринкового середовища, сприятливого для діяльності аграрних товаровиробників [4].
Антикризове функціонування аграрної економіки на інноваційних засадах передбачає стимулювання розвитку людського і соціального
капіталу в аграрній сфері як сукупності знань,
вмінь та творчих здібностей індивідів, системи
взаємовідносин, соціальних зв'язків і комунікації між ними, що дозволяє ефективно використовувати нові технології, реалізувати зас-

воєні та набувати нові знання для сталого соціально-економічного розвитку. Тому в контексті антикризового управління пріоритетами
інноваційної політики в аграрній сфері є розвиток освіти і науки, перепідготовка і підвищення
кваліфікації кадрів, стимулювання фундаментальних досліджень за ключовими напрямами,
маркетинг інновацій. Активізація регіональної
складової інноваційної діяльності передбачає
створення територіальних агротехнопарків як
інструментів інтеграції наукового, освітнього,
інформаційного, фінансового і виробничого
потенціалу на відповідній території в інноваційний комплекс та створення економічних умов
стимулювання інноваційної діяльності [5].
ВИСНОВКИ

Антикризова політика аграрної сфери формується на основі механізмів, які забезпечують
взаємодію процесів функціонування та розвитку агропродовольчої сфери і відображають її
специфіку як соціально-еколого-економічної
системи. Організаційно-економічний механізм
формування антикризової політики аграрної
сфери розглядається як сукупність правових
норм, принципів, методів, регуляторів та інституціональних детермінант, за допомогою яких
формується аграрна політика держави та її регіонів. Такий механізм передбачає наявність
зворотніх зв'язків, що забезпечує його адаптивність щодо зміни середовища свого функціонування. Однією з вимог до антикризової аграрної політики є забезпечення її системності,
яка розглядається у декількох аспектах. Поперше, це створення механізму функціонально-
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го взаємозв'язку та взаємодії усіх учасників
процесу розробки політики — загальнодержавних, регіональних органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування разом з аграрними
товаровиробниками, наукою, бізнесом, населенням тощо, тобто розгляд їх як єдиної системи. Виключна роль у забезпеченні такої системності належить компетентній, відповідальній та раціональній участі держави. Подруге, системність розглядається як постійний
цілеспрямований вплив на всі об'єкти антикризової аграрної політики, відповідальні за формування продовольчої безпеки держави і розвиток сільських територій. По-третє, — це застосування суб'єктами антикризової аграрної
політики всіх можливих інструментів правового, організаційного, фінансового, інформаційного та іншого характеру з метою забезпечення досягнення визначених цілей політики.
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ВСТУП

Згідно із Законом України "Про споживчу
кооперацію", споживча кооперація являє собою добровільне об'єднання громадян з метою
спільного господарювання для поліпшення
свого соціально-економічного становища.
Споживча кооперація здійснює заготівельну,
виробничу, торговельну та іншу діяльність,
яка не заборонена чинним законодавством
України, забезпечує соціальний та культурний
розвиток села, народних промислів та ремесел, долучається до міжнародного кооперативного руху.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження теорії і практики формування конкурентного потенціалу підприємств торговельного обслуговування висвітлені у працях
таких вітчизняних та зарубіжних вчених: Г. Азоєва, І. Ансоффа, А. Градова, Г. Багієва, Я. Базилюк, Л. Балабанової, М. Білопольського,
Б. Буркинського, Ф. Вірсема, А. Воронкової,
В. Дикань, Н. Дробітько, С. Єрохіна, В. Перебийноса, П. Зав'ялова, Ю. Іванова, Ф. Котлера, Є. Лапіна, І. Отенко, М. Портера, О. Тридіда, А. Томпсон, Р. Фатхутдінова, X. Фасхієва,
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О. Челенкова, В. Шинкаренка, А. Юданова та
ін.
Теоретичні та прикладні засади формування вітчизняного механізму функціонування
організацій і підприємств споживчої кооперації
заклали українські дослідники: М. Аліман, В. Апопій, С. Бабенко, П. Балабан, Г. Башнянін, В. Гончаренко, В. Зіновчук, О. Березін, А. Куценко,
І. Маркіна, М. Барна, Л. Молдаван, А. Шевченко, Ф. Хміль та ін.
ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Основною метою статті є дослідження та
розробка структури соціально-економічного
потенціалу торгівельних підприємств споживчої кооперації України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Споживча кооперація України — є самостійною соціально-економічною системою, яка
являє собою підсистему економічної системи
країни. Нею досягнуто рівноправної форми
розвитку в концепції ринкових трансформацій
економіки країни, різноманітності соціальноекономічних структур та форм власності. Система споживкооперації України являє собою
добровільне об'єднання громадян з метою
спільного господарювання для того, щоб поліпшити свій економічний та соціального стан
[6]. У даному визначенні відбивається соціальна місія системи — об'єднання громадян — споживачів з метою досягнення найбільш повного
задоволення власних потреб у товарах та послугах шляхом здійснення заготівельної, виробничої, торгової та іншої діяльності.
Відмінною рисою споживчої кооперації
відносно інших суб'єктів ринкових відносин є
те що вона — некомерційна, самостійна соціально-орієнтована система, яка об'єднує пайовиків та споживачів, з моменту її створення
[3, 5].
Слід відмітити, що впродовж двохсотрічної
історії кооперативи виробили певні правила,
які дозволяють їм працювати в інтересах своїх
членів. Ці правила, водночас є засадними ідеями кооперативної діяльності. їх перегляд або
відмова від них загрожують переродженням
кооперативів, тобто втратою ними ідентичності, перетворенням в іншу форму господарської організації, або й господарським крахом
[3]. Ідеї, якими керуються кооперативи сприяючи, збереженню ідентичності, називають кооперативними принципами [1].
Кооперативні принципи ще раз підтверджують місію споживчої кооперації як соціально-

орієнтованої системи. Таким чином, роль споживчих кооперативів проявляється не тільки в
покращенні економічного становища пайовиків, населення, але та в піклуванні за навколишнім середовищем (боротьба з безробіттям
та бідністю, особливо в сільській місцевості).
У науковій літературі існують різні думки з
приводу соціально-економічного потенціалу
споживчої кооперації [9]. З огляду на етимологічну сутність потенціалу для підприємств
споживчої кооперації, соціально-економічний
потенціал — це приховані можливості, нереалізовані резерви, які при зміні умов зовнішнього середовища можуть перейти із можливості
в дійсність. Проте соціально-економічний потенціал без окреслення цілей його застосування не може існувати, бо будь-який потенціал,
являє собою власне те, для чого є необхідними
резерви і можливості, а саме для досягнення
кінцевих результатів.
При визначенні цілей для споживчої кооперації як внутріекономічної системи характерним
є поєднання двох підходів: неокласичного —
прибуток та марксистського — задоволення
потреб. Отже, особливістю підприємств споживчої кооперації є двоєдине визначення цілей,
а саме: соціальне задоволення та господарська
ефективність діяльності, які досягаються через
механізм формування результатів.
Таким чином, результати діяльності споживчої кооперації формуються через взаємодію членів спільноти, що надає можливість
вплинути на соціально-економічний потенціал,
суттєво скорочуючи трансакційні витрати.
На нашу думку, встановлення взаємозв'язку соціально-економічного потенціалу підприємств споживчої кооперації та побудова його
структурної побудови повинно враховувати
основні аспекти проведення аналізу в рамках
системного підходу:
1. Елементний аспект — дослідження структурної побудови соціально-економічного потенціалу; видів потенціалів; диференційованих
характеристик потенціалів; рівня ефективності
та продуктивності потенціалів.
2. Структурний аспект — визначення структурних характеристик системи потенціалів:
типів зв'язків, кількісних та якісних взаємозалежностей.
3. Функціональний аспект — ідентифікація
функцій потенціалів в системі розвитку споживкооперації; порівняльний аналіз функцій
для виявлення подібних та відмінних рис; визначення функціональної структурної побудови потенціалу підприємств споживкооперації
України.
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Рис. 1. Динамічна модель перетворення соціально-економічного потенціалу
підприємств споживкооперації

4. Інтегративний аспект — виявлення наявності протиріч в системі потенціалів, засобів
вирішення.
5. Комунікативний аспект — формування
субординаційних та координаційних зв'язків
системи потенціалів із зовнішнім стосовно споживкооперації середовищем; оцінка щільності
цих зв'язків.
6. Історичний аспект — дослідження потенціалу споживкооперації через призму історичного його розвитку: визначення етапів формування та розвитку потенціалу; порівняльний
аналіз визначених тенденцій з національними
особливостями розвитку.
Нерозривний зв'язок соціально-економічного потенціалу з результатами діяльності підприємств споживчої кооперації графічно можна представити на основі побудови динамічної
моделі перетворення соціально-економічного
потенціалу у (рис. 1).
У процесі набуття конкурентних переваг
споживчої кооперації України соціальноекономічний потенціал набуває особливої актуальності.
Виконання соціальної місії споживчої кооперації у першу чергу залежить від підвищення її економічного потенціалу.
К. Раіцький вважає, що економічний потенціал являє собою сукупність основних виробничих фондів, оборотних засобів усіх галузей
діяльності споживчої кооперації [7].
Як вважає І. Рєпіна [8], економічний потенціал характеризує кількість організацій, підприємств, галузей, їх обсяги, розміри кооперативної власності, ресурси основних фондів,
оборотних засобів та праці, розмір одержаних
доходів і прибутків.
Економічний потенціал споживчої кооперації, на наш погляд, являє собою спроможність системи при заданій величині локальних
потенціалів створювати конкурентні переваги для задоволення споживчих потреб населення.

Якщо потенціал визначити як сукупну можливість окремих ресурсів забезпечувати досягнення цілей та формування конкурентних переваг споживчої кооперації, то компоненти
економічного потенціалу варто розглядати у
взаємозв'язку та взаємообумовленості.
Через те, що споживча кооперація є соціально-орієнтованою системою, в якій існує
тісна взаємозалежність між соціальним та економічним потенціалом, можна переконливо
стверджувати, що економічний потенціал споживчої кооперації є основою розвитку її соціального потенціалу.
Результати аналізу літературних джерел
свідчить про відсутність чіткого визначення та
різниці між поняттями "соціальні ресурси
(база)", "соціальна місія" та "соціальний потенціал" [2, 10].
Деякі автори схильні вважати, що соціальні
ресурси та соціальний потенціал — це тотожні
поняття. Інші автори ототожнюють поняття
соціальний потенціал та соціальну місію. Крім
того існує думка, що соціальний потенціал
складається із соціальних ресурсів (бази) та
соціальної місії.
Взагалі, соціальний потенціал — дуже
складна категорія. Поняття "соціальний капітал" більшою мірою досліджене та розглядається як набір суспільних відносин, який
мінімізує затрати інформації в межах економічної (господарської системи), а таким чином,
та трансакційні витрати.
Проблематика соціального потенціалу підприємств споживчої кооперації є новою та перспективною для вивчення. Праць, у яких досліджуються проблеми формування та реалізації
соціального потенціалу підприємства, дуже
мало. Однак передумови для вивчення цього
феномена були закладені працях деяких учених.
Дослідники по-різному інтерпретують категорію "соціального потенціалу": деякі пов'язують із завданням вивчення концептуальних

60
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2014
Соціальний потенціал

Особистісна компонента:
- інтелектуальний;
- етичний;
- фізичний;
- психологічний

Адміністративна компонента:
- система управління персоналом;
- рівень організації культури;
- реалізація кооперативних принципів

Рис. 2. Структура соціального потенціалу торгівельних підприємств
споживчої кооперації України

основ соціального потенціалу та соціального
капіталу підприємства; інші вивчають її з погляду соціології підприємства, систематизуючи організаційні фактори у трудовому колективі.
Ми розглядаємо соціально-економічний
потенціал через виявлення аспектів формування розвитку соціального потенціалу та рівень
впливу економічних факторів на поведінку
суб'єктів трудових та кооперативних відносин.
Проблема соціального потенціалу є актуальною саме для підприємств системи споживчої
кооперації, так як кожен її елемент можна розглядати як організацію. Крім того, соціальний
потенціал у сучасних умовах для споживчої
кооперації є важливою конкурентною перевагою, яка підвищує вимоги до роботи з персоналом, активізацію відділу кооперативно-масової роботи. Від рівня соціального потенціалу
підприємств споживчої кооперації України залежить їх соціально-економічний потенціал,
його ефективність (результативність).
Узагальнюючи думки попередніх дослідників, можна зробити висновок, що соціальні
ресурси споживчої кооперації характеризують
якісну сторону трудових ресурсів та членів кооперативів (пайовиків).
Соціальні ресурси, на нашу думку, цілком
можливо розглядати у складі трудових ресурсів як самостійний вид ресурсів.
Зміст соціальної місії споживчої кооперації
значно ширший за соціальні ресурси, бо містить
в собі не тільки покращення умов праці, але й
такі показники, як задоволення споживчих потреб населення та підвищення культури споживання; формування іміджу організації; створення додаткових робочих місць; підвищення
рівня кооперування населення; економічний
захист інтересів пайовиків та всього населення. Саме виконання соціальної місії характеризує споживчу кооперацію як соціально-орієнтовану систему.
Відповідно, соціальна місія використовується не тільки для розробки стратегічних цілей
споживчої кооперації, а й для формування її
культури. Соціальний потенціал, на нашу дум-

ку, являє собою сукупність соціальних ресурсів
та можливих економічних та соціальних результатів, отриманих шляхом їх ефективного
застосування.
Соціальний потенціал має свій прояв через
результат впливу економічних заходів на формування способу життя людини. Його критерієм — є задоволення соціальних потреб відповідно до ресурсів, які спрямовуються на досягнення даних цілей.
Структура соціального потенціалу включає
дві основні компоненти особистісну та адміністративну (рис. 2).
Якщо економічний потенціал відображається через вартісні показники, які характеризують проміжні та кінцеві результати
діяльності, то для виміру соціального потенціалу варто використовувати якісні показники.
Критерії оцінки соціального потенціалу
підприємств споживчої кооперації включають
такі якісні показники: комфортність умов
праці, рівень корпоративної дисципліни,
рівень соціального забезпечення працівників
(медичне обслуговування, житло, місця в дитячих установах та т. ін.) рівнем соціального
інфраструктурного забезпечення, перспективи кар'єрного росту, затребуваність професійних знань, показник плинності кадрів, рівень
активності пайовиків та їх вклад у розвиток
споживчої кооперації.
Розгляд цих показників у динаміці надає
можливість здійснити оцінку реальних можливостей розвитку торгівельних підприємств споживчої кооперації України для підтримки високого рівня доходів та якості життя її пайовиків.
Узагальнюючи вищезазначене, ми розглядаємо соціальний потенціал торгівельних підприємств споживчої кооперації як інтегральну характеристику, яка включає відносини та
діяльність суб'єкта управління щодо створення умов та системи взаємодії, яка сприяє реалізації персоналом та пайовиками своїх знань,
здібностей, компетенцій у реальну конкурентну перевагу відповідно до місії та стратегії споживчої кооперації України [4].
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- система управління персоналом;
- рівень організаційної культури;
- рівень кооперативних принципів;
- управлінський
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Рис. 3. Структура соціально-економічного потенціалу торгівельних підприємств
споживчої кооперації України

Наявність між економічним та соціальним
потенціалом прямих та зворотних зв'язків зумовлює те, що неминуче формується певна
відповідність між темпами їх зростання, має
місце їх оптимізація. На основі зазначених
зв'язків виникає такий вид потенціалу як соціально-економічний, що є похідною від двох вищезазначених видів потенціалу та поєднує їх
властивості. Його критерій — досягнення максимальних результатів в розрахунку на обсяг
сукупних ресурсів, якими забезпечується найбільш повне задоволення споживчих потреб
населення.
Між соціальним та економічним потенціалами існує тісний зв'язок. Підвищення рівня
економічного потенціалу позитивно чинить
вплив на зростання рівня соціального потенціалу. Технічний прогрес є основним чинником, який чинить вплив на підвищення рівня
економічного потенціалу. Він завжди зумовлює збільшення кваліфікаційної структури
зайнятих та змістовності праці, а отже, зростанням потреб працівників, які обов'язково
слід задовольнити. Тому навіть при безпосередньому економічному підході до потенціалу зростання його рівня так чи інакше забезпечуватиме соціальне вирівнювання та більш
гармонійний розвиток працівника як особистості. Збільшення соціального потенціалу також неможливо без підвищення економічного. Водночас із розвиток суспільства зумовлює
зростання потреб людей, зміну самої структури потреб та, відповідно, корегування діяльності різних суб'єктів господарювання, що є
можливим тільки завдяки технічному прогре-

су, а це, в свою чергу, зумовлює виникнення
умов, які сприяють зростання соціального та
економічного потенціалів.
Результатом реалізації соціально-економічного потенціалу є задоволення споживчого
попиту, забезпечення занятості населення та
підвищення доходів населення.
З огляду на позиції місію споживчої кооперації, соціально-економічний потенціал
споживчої кооперації, можна визначити як
сукупну спроможність локальних потенціалів (фінансового, інноваційно-інвестиційного, інфраструктурного, трудового, комунікаційного пайового та ін.), об'єднаних кооперативними принципами та структурною
побудовою управління, реалізувати досягнення найвищої цілі — задоволення матеріальних та соціальних потреб членів споживачів, що, у свою чергу, сприяє підвищенню
рівня конкурентоспроможності споживчої
кооперації.
Пропонуємо узагальнену структуру соціально-економічного потенціалу торгівельних
підприємств споживчої кооперації України,
яка включає узагальнення всіх видів потенціалів, що сприятимуть формуванню конкурентних переваг системи кооперативного господарювання (рис. 3).
Досліджуючи потенціал як сукупну можливість окремих ресурсів забезпечувати досягнення цілі споживчої кооперації, ми розглядаємо кожен із компонентів не ізольовано, а системно. Лише завдяки тісній взаємодії в єдиній
системі, ці компоненти дозволяють одержати
інтегрований ефект.
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ВИСНОВОК

Підсумовуючи вищезгадане можливо зробити висновок, що соціально-економічний потенціал обумовлений не тільки обсягом ресурсів, але і їх якістю, структурною побудовою
та рівнем збалансованості структурних елементів, раціональністю їх застосування. Запропонована структура соціально-економічного
потенціалу, дозволила визначити, що домінантою у функціонуванні споживчої кооперації є
"пайовий потенціал". Завдяки використанню
пайового потенціалу можливе одержання синергетичного ефекту підприємствами споживчої кооперації України. Через те, що економічний потенціал зростає внаслідок не тільки
соціальної компоненти сукупного потенціалу
будь-якої організаційної одиниці споживчої
кооперації, а насамперед соціального потенціалу пайовиків (тобто посилюється ззовні).
При цьому дуже важливо те, що через інститут
власності узгоджуються інтереси особистості
(споживача) та суспільні (членів кооперативу),
цілі діяльності споживчого товариства гармонійно поєднуються (прибуток та задоволення
потреб населення).
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DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL STRATEGIES FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES
У статті розглянуто основні види функціональної стратегії сільськогосподарських підприємств, розраховано
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ВСТУП

Кожному керівникові треба розв'язувати
проблеми побудови та вдосконалення системи
управління підприємством. Розмаїття характеристик підприємств, зумовлене особливостями
зовнішнього та внутрішнього середовища, типами продукції, що випускається, потребує
дослідження сутності діяльності та варіантів
управління нею, аналізу теорій побудови систем управління.
Економічна теорія стверджує, що сутність
виробництва та управління ним не змінюється
у процесі створення будь-яких матеріальних
благ, але зміст виробництва та управління у
кожному конкретному випадку буде різний.
Сутність процесу управління ще з часів класичної теорії управління початку ХХ століття розкривається через функції.
Незалежно від класифікаційних ознак,
об'єднання в комплекси чи поділу на підфункції, кожна функція має такі характеристики, які
дозволяють їх ідентифікувати: мета, інформаційна база, методи прийняття та оформлення
рішень, кадри певної кваліфікації, спеціальна
технічна база та обладнання. Крім того, всередині кожної з функції (підфункцій) треба звертати увагу на планування, організацію, керівництво, мотивацію, контроль.

Функціональна стратегія визначає стратегічну
орієнтацію певної функціональної підсистеми управління підприємством, яка забезпечує їй досягнення цілей, а також керованість процесами виконання загальних стратегій та місії підприємства,
тому кожному сільськогосподарському підприємству слід приділяти їй значну увагу.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є дослідження стану розвитку функціональної стратегії на сільськогосподарських підприємствах, виділення основних
стратегічних цілей та аналіз переваг і недоліків
функціональних стратегій.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові дослідження з питань функціональних стратегій у системі стратегічного управління здійснюють такі вітчизняні та зарубіжні
науковці: В.О. Василенко, А. Голд, С.В. Оборська, М. Портер, С. Прахалд, В. Родіонова,
М.Г. Саєнко, Дж. Самплер, В. Тертичка, Т.І. Ткаченко, В. Фаузер, Н. Федорков, З.Є. Шершньова та інші.
РЕЗУЛЬТАТИ

Процес розробки стратегії підприємства
залежить від позиції, яку воно займає на ці-
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льовому ринку, динаміки власного розвитку,
реального кадрового та виробничого потенціалу, особливостей поведінки конкурентів, специфіки продукції, що виробляється чи послуг,
що надаються, рівня якого досягла національна економіка, культурного та соціального середовища тощо [2].
Підприємство, як система, спрямоване на
досягнення різних цілей і зазвичай, основну
ціль трактують як отримання прибутку —
кількісного позитивного результату діяльності.
На отримання прибутку, окрім ресурсного забезпечення діяльності підприємства, істотно
впливає система управління, ефективність функціонування якої підвищують шляхом спеціалізації, тобто розподілу праці в управлінні.
Функціональні стратегії — це забезпечуючі
стратегії, що визначають стратегічну орієнтацію функціональних напрямків — підсистем
управління підприємством і забезпечують досягнення їх цілей, а також керованість процесом виконання корпоративної та конкурентної
стратегій, приймаючи при цьому відчутну
участь у їх розробці і коригуванні [5].
Будь-яка функціональна стратегія має розроблятися з урахуванням таких чинників:
— ролі та змісту діяльності з конкретної
функції;
— взаємозв'язку змістовної спрямованості
та вектора впливу конкретної функції на досягнення конкретних цілей та місії підприємства
загалом;
— характер впливу (негативний чи позитивний) виконання робіт з кожної функції на розвиток (занепад) підприємства;
— межі функцій та сфери "перехресних
інтересів";
— переваг і недоліків у розвитку окремих
функцій, сильних та слабких місць у їхній взаємодії;
— наявності чи відсутності "вузькофункціонального" підходу, конфліктів у розв'язанні
загальних проблем підприємства;
— збалансованості між тенденціями розвитку підприємства та компетенцією фахівців,
що є виконавцями робіт з окремих функцій,
їхнього професіоналізму, етичних норм і
підприємницького духу.
Відповідальність за розробку функціональних стратегій лежить на керівниках і головних
спеціалістах відповідних функціональних служб.
Таким чином, призначенням функціональних
стратегій є забезпечення розробки і досягнення
довгострокових цілей кожною функціональною
службою в руслі корпоративної і конкурентної
стратегій підприємства, будучи при цьому:

а) одним із елементів системи формування
корпоративної і конкурентної стратегій;
б) суб'єктами реалізації цих основних декомпонованих стратегій підприємства.
Функціональні стратегії розробляють для
кожного функціонального напряму діяльності:
стратегія виробництва, маркетингу, фінансова
стратегія, стратегія науково-дослідних робіт,
стратегія управління персоналом та ін., тобто
становлять систему, тим самим взаємодіють
між собою і створюють високоефективний
функціональний потенціал сільськогосподарського підприємства, який забезпечує керованість стратегічних змін, що зумовлюється
цілісністю та збалансованістю їхнього змісту та
механізмів здійснення у системі управління [3].
Для багатьох підприємств маркетингова
стратегія є найважливішою функціональною
стратегією, оскільки вона забезпечує обгрунтування ринкової спрямованості підприємства,
також визначає найефективніші маркетингові
заходи, які забезпечують реалізацію корпоративної, конкурентних і функціональних стратегій підприємства. Йдеться про способи просування товару на відповідні ринки, товарну і
цінову політику, канали розподілу товару, форми стимулювання збуту, організацію рекламних кампаній тощо.
Завдання маркетингової стратегії полягають у формуванні цільових ринків, виборі номенклатури та асортименту продукції, ведення цінової політики, організації системи збуту, форм продаж, реклами тощо.
У загальному вигляді встановлення стратегії маркетингу складається з чотирьох основних етапів:
— аналіз співвідношень "споживач — товар";
— визначення загальної маркетингової
стратегії на окремих сегментах ринку;
— створення стратегій "marketingmix"
(своєрідного маркетингового "стратегічного
набору");
— виконання та контроль.
Переваги маркетингових стратегій полягає в
простоті використання, незначних витратах пов'язаних з визначенням темпів зростання ринку і
відносної частки ринку, в можливості порівнювати конкурентні позиції і визначити напрями
фінансування диверсифікації підприємства [4].
Недоліками є те, що обмежені критерії, за
яких оцінюються конкурентні позиції підприємства, можливість використання виключно в
галузях з масовим виробництвом, де проявляється ефект досвіду і проблеми, пов'язані з
визначенням стратегій СБО.
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Стратегія персоналу являє собою систему
підготовки, перепідготовки, добору, розстановки і виховання кадрів, адекватних вимогам
корпоративної, конкурентних і функціональних стратегій підприємства, здатних до стратегічного мислення і дій. Завдяки цій стратегії
підвищується рівень конкурентних переваг та
конкурентна позиція персоналу, що є основою
для досягнення загальної стратегічної мети
підприємства, та, в остаточному підсумку,
підвищення його конкурентоспроможності
сільськогосподарського підприємства.
Фінансова функціональна стратегія означає
прогнозування і коригування фінансових потоків відповідно до нових стратегій підприємства: корпоративної, конкурентних і функціональних; розподіл і постійний контроль за використанням фінансових ресурсів СОБ(стратегічна одиниця бізнесу) і функціональними
службами; оцінювання інвестиційних проектів.
До найважливіших завдань фінансової
стратегії відносять:
а) балансування, встановлення розумних
співвідношень між коротко- та довгостроковими ефектами використання фінансових ресурсів;
б) зростання вартості власного внутрішнього капіталу;
в) забезпечення високих темпів зростання
доходів;
г) оптимізація співвідношень власного і позичкового капіталу;
д) вдосконалення структури капіталу підприємства;
е) бюджетування;
є) проведення оптимальної дивідендної політики і інші.
Що стосується виробничої стратегії, то
вона забезпечує досягнення певних рівнів розвитку виробництва (по обсягах, номенклатурі,
якості, ефективності, технології) відповідно до
вимог корпоративної, конкурентних і функціональних стратегій, особливо маркетингової.
Здебільшого використання виробничих
стратегій відбувається за такими напрямами:
1) ефективне використання існуючого виробничого потенціалу (виробництво товарів на
діючих потужностях; модернізація виробництва, переобладнання, реконструкція; коопераційні зв'язки щодо спільного використання
потенціалу, в т. ч. передавання частини замовлень субпідрядникам; зниження матеріало-,
фондо-, трудо-, енергомісткості виробництва;
ліквідація "вузьких" місць, зокрема лімітів ресурсів; використання виробничих потужностей; підвищення продуктивності та ефективності виробничого процесу);

2) стратегії створення нового виробництва;
3) стратегії змін у технологічному процесі
(впровадження нових методів виготовлення
продукції і нових технологій, використання
нових матеріалів, підвищення рівня стандартизації тощо);
4) стратегії поліпшення організації виробництва (спеціалізація, диверсифікація, конверсія виробництва, ритмічність виробництва;
оптимізація розміщення виробничих процесів,
ланок, обладнання тощо; управління якістю виробництва; виробничими витратами тощо) [1].
Виробнича стратегія зазвичай подається у
вигляді плану (програми), що складається з таких розділів: освоєння виробництва нових видів
продукції; впровадження нової технології,
підвищення рівня механізації й автоматизації
виробництва; підвищення рівня якості продукції, що випускається; вдосконалення систем
управління, планування й організації виробництва; кооперація, концентрація й інтеграція
виробництва; диверсифікація виробництва.
Таким чином, на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технологічний центр "Лан" Вознесенського району
Миколаївської області, розглянемо виробничу
стратегію.
На сьогоднішній день очевидним є те, що
підприємство прагне до збільшення розмірів
виробництва, підтвердженням є те, що в 2011
році показники виробництва знаходилися не на
досить високому рівні, а в 2012 році спостерігається стрімке збільшення цих показників.
Аналіз тенденції зміни урожайності досліджуваного підприємства за період 2010—2012
роки коливається. На прикладі декількох культур розглянемо урожайність, а саме: соняшнику, озимої пшениці, ярого ячменю та кукурудзи на зерно.
Урожайність соняшнику у 2010 році складала
13,97 ц з га; у 2011 році — 13, 80 ц з га та у 2012 році
— 19, 44 ц з га. Що стосується озимої пшениці, то
в середньому за 3 роки вона становила 21 ц з га.
Урожайність ярого ячменю і кукурудзи на зерно,
в середньому за 3 роки, а саме за 2010 — 2012 роки
складала 20 ц з га та 34 ц з га відповідно.
При цьому площа посіву соняшнику, озимої
пшениці, ярого ячменю та кукурудзи на зерно
в середньому за 3 роки складала 780 га, 531 га,
311 га, 152 га відповідно.
За рахунок внесення добрив та сортозаміни в прогнозному році планується збільшити
урожайність культур приблизно на 10 %, а саме
урожайність соняшнику збільшити до 23 ц з га,
озимої пшениці — до 25 ц з га, ярого ячменю —
до 22 ц з га, кукурудзи на зерно — до 37,4 ц з га.
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Реалізація в
оптимальний строк

Пошук вигідних ринків
збуту

Збільшення якості
продукції

Зменшення реалізації
продукції

Підвищення цін

Збільшення обсягів
реалізації продукції

Резерви збільшення суми прибутку

Рис. 1. Резерви збільшення суми прибутку в "Науковотехнологічний центр "Лан" Вознесенського району

Для покращення стану земельних ресурсів
планується зменшення площі посіву соняшнику на 280 га, що дасть змогу збільшити виробництво інших сільськогосподарських культур.
У прогнозному році планується збільшення
посівів: озимої пшениці на 51% , що в натуральному виразі становить 269 га.
Отже, в "Науково-технологічному центрі
"Лан" Вознесенського району Миколаївської області для збільшення ефективності були розглянуті такі резерви, як внесення добрив і сортозаміна, а також зменшення площі посіву соняшнику.
Також на обсяги відновлення виробничого
потенціалу господарства може впливати рівень
розвитку конкурентного середовища та на пошук більш вигідних партнерів по збуту товарної продукції або покращення якості послуг.
При цьому потрібно враховувати і соціальний
аспект. Найбільший ризик серед основних напрямів збільшення прибутку від реалізації товару — збільшення цін на них, адже у сучасних
конкурентних умовах вартісний обсяг виручки
від реалізації може зменшитись.
ВИСНОВКИ

Кожна функціональна стратегія є частиною
загальної стратегії підприємства, яка полягає у
виборі і реалізації найбільш ефективних форм реальних, фінансових і інтелектуальних його інвестицій з метою забезпечення високих темпів його
розвитку і розширення економічного потенціалу
господарської діяльності. Будь-яка функціональна стратегія має розроблятися з урахуванням певних чинників. Урахування таких чинників і вимог
дає змогу в ході розробки всіх стратегій функціонального типу сформувати високоефективний
функціональний потенціал підприємства.

Більш детально було розглянуто виробничу стратегію "ТОВ
"НТЦ "ЛАН" і розраховано резерви підвищення ефективності
діяльності та збільшення прибутку досліджуваного господарства.
Розробка функціональних
стратегій дає підприємству можливість проводити ефективну економічну діяльність на ринку, виконати обрану місію та досягти
поставлених цілей. В системі стратегічного управління ця стратегія
виконує, оптимізаційну роль, яка
розкривається через реалізацію її
функціонального призначення.
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BASIC DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF PRODUCTION OF MILK AND BEEF

У статті досліджено практичні аспекти підвищення ефективності виробництва продукції скотарства із врахуванням технології виробництва та її економічної оцінки.
In the article the practical aspects of increase of efficiency of production of goods of the cattle breeding are
investigational with taking into account of technology of production and her economic evaluation.
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Key words: cattle breeding, production, milk, beef, power value, efficiency.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ефективне функціонування та розвиток
галузі скотарства — складний процес, який
включає в себе раціональне використання факторів виробництва, оперативно реагувати на
поточну ринкову кон'юнктуру, особливо до
вимог споживачів, пристосуватися до змін
зовнішнього середовища. Господарська діяльність сільськогосподарських підприємств
невеликої потужності із виробництва продукції скотарства ускладнюється в наслідок
порушення зв'язків із спеціалізованими підприємствами по направленому вирощуванню
нетелей та по виробництву яловичини, які були
ліквідовані.
Скорочення обсягів виробництва молока та
яловичини, зростання витрат на одиницю продукції, низькі ціни на продукцію призводить до
значних фінансових втрат у галузі та стримує
відтворювальні процеси. У такій ситуації актуальним є дослідження напрямів підвищення
економічної ефективності виробництва продукції скотарства за рахунок енергоощадної
технології виробництва, яка враховує екологію, умови годівлі та утримання тварин, оптимальне використання ресурсів, накопичення
енергії у тілі худоби кормів, скорочення мате-

ріально-грошових витрат, економне витрачання палива та електроенергії при утриманні тварин.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню питань економічної ефективності
виробництва продукції скотарства присвячені
праці відомих вчених, серед яких В.Я Амбросов, В.Г. Андрійчук, П.С. Березівський,
Ю.П. Козак, П.М. Макаренко, В.Я. Месель-Веселяк, В.М. Микитюк, В.А. Пабат, М.К. Пархомець, П.Р. Пуцентейло [1], П.Т. Саблук [2],
О.М. Шпичак, В.М. Яценко та інші. Проте, залишається не вирішені питання щодо підвищення ефективності виробництва молока і яловичини у невеликих за потужністю підприємствах, з використанням нових підходів економічної оцінки виробництва продукції скотарства.
МЕТА СТАТТІ

Метою досліджень є обгрунтування теоретичних та практичних аспектів визначення
ефективного виробництва продукції скотарства на основі енергоощадної технології виробництва.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Функціонування агарних підприємств у
ринкових умовах вимагає стійкого зростання
виробництва та підвищення його економічної
ефективності на основі маловитратних технологій виробництва, впровадження комплексної
механізації трудових процесів, поліпшення
кормової бази, використання високопродуктивних порід худоби, вдосконалення організації праці та матеріальне стимулювання тощо,
що дозволяють встановити оптимальний варіант виробництва продукції скотарства.
Для підвищення ефективності виробництва
молока і м'яса необхідно розробити та реалізувати програму стабілізації і розвитку галузі
скотарства на основі впровадження ефективних технологічних рішень, проведення секційно-племінної роботи, зміцнення кормової база
для повноцінної годівлі тварин [3, 4]. Отже,
досягти прибуткового виробництва продукції
скотарства можна за рахунок регулювання
рівня годівлі худоби, розробки оптимальних
раціонів годівлі та встановлення ефективного
використання поживних речовин корму тваринами.
Оцінку виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства
проводять на основі розрахунку економічних
показників, відповідно економічну ефективність виробництва продукції скотарства
здійснюють за допомогою системи показників
[5]. У наукові літературі існують різні підходи
до визначення ефективності аграрного підприємства (економічного або технологічного), але
більшість вчених вважають, що рівень ефективності виробництва продукції скотарства варто
визначати за допомогою системи функціональних показників [6, 7].
Особливістю і важливістю показників технологічної ефективності виробництва продукції скотарства є те, що для розрахунку таких показників використовують результати
роботи підприємства, виражені у натуральній
формі, які представлені продуктивною здатністю тварин (надій молока на одну голову, середній приріст живої маси молодняку, витрати
кормів в розрахунку на одиницю продукції та
на одну голову, вихід приплоду у розрахунку
на 100 корів та інші). Для оцінки економічної
ефективності сільськогосподарського виробництва застосовують показників, які виражені
в грошових одиницях, а отже результати виробничої діяльності будуть залежати від цінової
кон'юнктури (собівартість одиниці продукції,
прибуток від реалізації продукції, рентабельність та інші). Основною проблемою щодо

визначення економічної ефективності виробництва продукції скотарства є неможливість
порівняння деяких економічних показників у
часі і просторі.
Нами пропонується доповнити показники
оцінки ефективності виробництва молока і яловичини, шляхом об'єднання чинників, які формують технологічну і економічну ефективність,
а також враховувати здатність тварин накопичувати енергію поживних речовин кормів у тілі
худоби (як прирости живої маси), або у вигляді
молочної продукції. Використання нового
підходу у визначення результатів виробничогосподарської та економічної діяльності підприємства вимагає застосування удосконалених технологічних процесів у скотарстві, таку
технологію, ми пропонуємо назвати енергоощадною, а виробництво продукції скотарства
енергощадним. Наприклад, для оцінки виробництва молока раціонально та необхідно розраховувати енергетичну цінність молока і витрачених кормів, крім прибутковості та рентабельності виробництва.
Використання нових методів оцінки діяльності підприємств по виробництву продукції
скотарства із врахуванням енергоощадності є
актуальним заходом, який відповідає основним
напрямам реалізації державної стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва
країни [8].
Нами проведена оцінка енергоощадного
виробництва молока і яловичини на підприємстві невеликої потужності за економічними
та енергетичними показниками. Для визначення ефективного виробництва молока використаний прибутково-енергоощадний коефіцієнт
(розробка автора):

 Ецм
ПЕОК = ( П × Т ) × 
Е

 цк


 ÷ 20000



(1),

де ПЕОК — прибутково-енергоощадний
коефіцієнт, балів; П — прибуток від однієї корови, грн.; Т — товарність молока, %; Ецм —
енергетична цінність молока, МДж; Ецк — енергетична цінність кормів, МДж; 20000 — емпіричне число.
Для оцінки накопичення енергії кормів у тілі
молодняку використано енергоощадний коефіцієнт (розробка автора):
ПЕОК вя = [( П × З ) × (Е цм ÷ Е цк )] ÷ 2000
(2),
де ПЕОКвя — прибутково-енергоощадний
коефіцієнт виробництва яловичини, балів; П —
прибуток від однієї голови молодняку, грн.; З
— збереження живої маси при транспортуванні
молодняку, %; Ецм — енергетична цінність м'я-
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За молочною продуктивністю найбільші надої молока встановлені у
корів племінного ядра 4875 кг, у корів
Групи корів за
У
призначенням
Показник
середвиробничій групі надої менші на 23%,
ньому
І
ІІ
ІІІ
у вибракуваних корів — на 41,8% поПродуктивність корів, кг
4875
3754
2837
4067
рівняно із племінним ядром (табл. 1).
Загальні витрати кормів, корм. од.
4973
4865
3718
4676
Витати кормів на 1 кг молока, корм. од.
1,02
1,29
1,31
1,15
Найбільші витрати кормів визначені
Енергетична цінність кормів, МДж
47775 47677 36436 45825
по І групі (4973 корм.од.), тому що
Енергетична цінність молока, МДж
14966 11525 8709
12486
встановлюються у залежності від
Ефективність використання кормів, %
31,33
24,13
23,90
27,25
продуктивності корів, у той же час,
Загальні витрати, грн.
9134
9031
7137
8685
Прибуток, грн.
5608
2320
1442
3613
на 2,17% витрачено менше кормів коРівень рентабельності, %
61,40
25,69
20,20
41,60
ровам ІІ групи та на 25,24 % коровам
Прибутково-енергоощадний коефіцієнт, балів
7,38
2,66
1,45
4,13
ІІІ групи у порівняні із групою корів
Джерело: розроблено автором.
племінного ядра. Але, по витратах
са (яловичини), МДж; Ецк — енергетична цін- кормів у розрахунку на 1 кг молока встановленість кормів, МДж; 2000 — емпіричне число.
но зворотню закономірність по групах.
Молочне та м'ясне скотарство як одна із
Для оцінки ефективного виробництва мологалузей сільського господарства знаходить у ка нами визначені енергетичні показники, які
кризовому становищі. Важливим завданням дають можливість оцінити ступінь накопиченаграрної політика країни стає знаходження ня енергії корму у тілі корови і перетворення її
шляхів виходу галузі із нерентабельного вироб- у молоко. Найбільша енергетична цінність моництва і виявлення резервів збільшення чисель- лока встановлена у корів І групи і становить
ності поголів'я великої рогатої худоби та об- 14966МДж. Рівень рентабельності виробництсягів виробництва молока і м'яса, здійснення ва молока складає 41,60%. Суттєвим доповненрозширеного відтворення стад.
ням до визначення економічної ефективності
Однією із складових енергоощадної техно- виробництва молока є розрахунок прибуткології виробництва продукції скотарства є роз- во-енергоощадного коефіцієнта: у корів І груподіл стада корів на племінне ядро, виробничу пи — 7,38 балів, а у корів ІІ групи у 2,77 рази
групу і брак. На підприємстві невеликої потуж- менше та у корів ІІІ групі нижчий у 5,09 рази у
ності проведений розподіл 116 корів у порівняні із І групою.
відповідні групи: у племінне ядро виділено 52
Таким чином, одним із напрямів підвищенкорови (І група), у виробничу групу (ІІ) — 40 ня рівня ефективності виробництва молока є
корів та брак (ІІІ група) — 24 корови. В таб- розподіл корів за призначенням, що дозволяє
лиці 1 представлена оцінка виробництва моло- вирішити проблему раціонального використанка кожної групи корів за енергетичними та еко- ня кормів, визначити енергетичну цінність виномічними показниками.
трачених кормів та отриманого молока, рівень
Таблиця 1. Економічна ефективність
виробництва молока

Таблиця 2. Економічна ефективність вирощування ремонтного молодняку
великої рогатої худоби
Показник
Жива маса молодняку, кг:
- у 18-ти місячному віці
- при реалізації
Приріст живій маси, кг
Виручка від реалізації, грн.
Загальні витрати кормів, корм. од.
Витрати кормів на 1 кг приросту живої
маси, корм. од.
Загальна енергетична цінність кормів,
МДж
Енергетична цінність приросту живої маси,
МДж
Ефективність використання поживних
речовин кормів, %
Прибуток, грн.
Рівень рентабельності, %
Прибутково-енергоощадний коефіцієнт,
балів

На
прив’язі

Способи утримання
Безприв’язно
глибока
бокс
комбібокс
підстилка

372
354
351
6372
3387

383
369
361
6642
3635

392
376
370
6768
3652

406
390
385
7020
3765

9,65

10,07

9,87

9,78

33193

35623

35789

36897

3440

3538

3626

3773

10,36

9,93

10,13

10,22

1495
30,65

1889
39,74

2242
49,54

2406
52,14

7,37

9,04

10,89

11,82
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прибутків та виявити резерви збільшення Таблиця 3. Економічна ефективність виробництва
яловичини
виробництва молока.
Варіанти помісей
Після ліквідації спеціалізованих підПоказник
І
ІІ
ІІІ
приємств із направленим вирощуванням неПриріст живій маси бичків до 18-ти місячному
451
493
508
телей питання відтворення маточного пого- віці, кг
лів'я стад великої рогатої худоби практич- Жива маса, кг
18-місячному віці
484
521
542
но не вирішується, у наслідку чого відбу- -- упри
реалізації
469
505
528
вається постійне зменшення поголів'я корів Загальні витрати кормів за період
3955
3876
4016
в Україні. Наприклад, при поголів'ї стада на вирощування, корм. од.
Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси,
50 корів необхідно при простому відтво- корм. од.
8,77
7,86
7,90
ренні виростити 7 нетелей; при 75 коровах Загальна енергетична цінність кормів, МДж
38759
37985 39357
— 10; при 100 коровах — 13; при 125 коро- Енергетична цінність приросту живої маси,
4743
4831
4978
вах — 16; при 150 коровах — 20; при 175 ко- МДж
Ефективність використання поживних речовин
12,24
12,72
16,65
ровах — 23; при 200 коровах 26 нетелей.
кормів, %
Виручка
від
реалізації,
грн.
5628
6060
6336
Нашими дослідженнями встановлено,
Прибуток, грн.
941
1365
1622
що найбільшу живу масу ремонтного мо- Рівень рентабельності, %
20,08
29,07
34,41
лодняку досягають у 18-ти місячному віці Прибутково-енергоощадний коефіцієнт, балів 5,58
8,41
9,99
при утриманні у комбібоксах (406 кг), а при
утриманні на прив'язі меншу — на 8,37%; при риманні заслуговує наукового обгрунтування.
безприв'язному із відпочинком у боксах — мен- Проведені дослідження для виявлення впливу
шу на 5,66%; при безприв'язному на глибокій породи та породності показали, що кращим
підстилці — менше на 3,45% порівняно із комб- варіантом є отримання помісей першого покоібоксовим утриманням (табл. 2).
ління 1/2 українська чорно-ряба молочна 1/2
Прирости живої маси молодняку великої українська м'ясна ( І варіант), у яких жива маса
рогатої худоби за весь технологічний період у 18-ти місячному віці складає 542 кг при загальбули у межах 351—385 кг, де перевага встанов- них приростах живої маси 508 кг. Відповідно
лена у теличок, вирощених при комбібоксово- по цим показникам їм уступає молодняк 1/2
му утриманні. У результаті рівень рентабель- абердин-ангуської породи (ІІ варіант) на 3,87%;
ності вирощування ремонтних теличок при 2,95% та молодняк чистопородної української
комбібоксовому утриманні досяг 52,14%, що чорно-рябої молочної породи на 10,70%;
вищий ніж при прив'язному утриманні на 11,22%.
21,49%, при боксовому на 12,40% та при утриПрибуток при вирощуванні помісей 1/2 укманні на глибокій підстилці — на 2,60%. Визна- раїнської чорно-рябої молочної і 1/2 українсьчення прибутково-енергоощадногго коефіціє- кої м'ясної порід від однієї голови склав 16,22
нта дозволяє у відносних одиницях (балах) ви- грн, що більше ніж від помісей 1/2 української
явити кращий спосіб утримання ремонтного чорно-рябої молочної і 1/2 абердин-ангуської
молодняку. Так, при безприв'язному комбібок- порід на 18,83% та у порівнянні із молодняком
совому утриманні прибутково-енергоощадний чистопородної української чорно-рябої мокоефіцієнт дорівнює 11,82 бали, що більше ніж лочної породи на 72,37% (табл. 3).
при безприв'язному на 5,14%, при боксовому
Оцінка ефективності виробництва яловичибільше на 30,75% та при глибокій підстилці ни за прибутково-енергоощадним коефіцієнбільше на 8,54%.
том показує, що помісі 1/2 української м'ясної
Отже, умови та способи утримання молод- породи отримали 9,99 балів та помісі 1/2 аберняку великої рогатої худоби вливають не лише дин-ангуської породи — 8,41 бали, що суттєво
на підвищення продуктивності тварин (приро- більше, ніж молодняк чистопорідної українсьсти живої маси), але й до рентабельного вироб- кої чорно-рябої молочної породи на 4,41 та 2,83
ництва, тобто переведення ремонтного молод- бали відповідно.
няку на комбібокосве утримання дозволить
Таким чином, нами встановлена залежність
підвищити ефективність виробництва продукції ефективного виробництва яловичини від породи
скотарства.
і порідності молодняку великої рогатої худоби.
Суттєвий вплив при виробництві яловичини має порода худоби, тому отримання надреВИСНОВКИ
Одна із провідних галузей сільського госпомонтного молодняку при схрещуванні корів
української чорно-рябої молочної породи із дарства — скотарство, має значний ресурсний
бугаями-плідниками спеціалізованих м'ясних потенціал у сфері виробництва продукції скопорід при безприв'язному комбібоксовому ут- тарства (молоко, яловичина та вирощування
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ремонтного молодняку) щодо розв'язання проблем пов'язаних із нарощенням виробництва для
забезпечення продовольчої безпеки країни,
ефективного функціонування невеликих за потужністю підприємств та використання напрямів усунення перешкод для успішного розвитку галузі. Поєднання вирощування ремонтного молодняку, виробництва яловичини від
надремонтного молодняку із виробництвом молока раціонально в умовах невеликих за потужністю скотарських підприємств є важливим напрямом у підвищенні ефективного виробництва
продукції скотарства.
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