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МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
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METHODOLOGY FOR FORMATION OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT
OF SOCIOECONOMIC SYSTEMS

У процесі дослідження використано сучасні філософські, загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, а
саме: загальнотеоретичного спрямування; монографічний метод (аналіз еволюції наукових здобутків українських й
іноземних учених щодо формування результативного управління розвитком соціальноCекономічних систем); сисC
темно методологічний підхід щодо розуміння понять "результативність" та "результативне управляння"; діалектичC
ний та абстрактноCлогічний (для узагальнення та формування висновків).
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці методології формування результативного управлінC
ня розвитком підприємств, яка грунтується на: соціальноCекономічній концепції влади, науковому тлумаченні поC
нять "результативність" та "результативне управління", пріоритеті орієнтаційних поглядів у системі напрямів дій,
розширеному відображенні її складових та аналітичному осмисленні наукових положень у системі теорій і вимог
законів розвитку сільськогосподарських підприємств, передумов забезпечення розвитку соціальноCекономічних сиC
стем.
Scientific novelty of the obtained results is to develop a methodology for forming effective management of enterprise
development, which is based on: socioCeconomic concepts of power, conceptual provisions, which are: the priority of
human development; the priority of environmental and social components; the priority of human factor and its intellectual
potential in the development of socioCeconomic systems; recognition of the economic component as a means of resolving
environmental, social problems of human life, strengthening the capacity of the enterprise to achieve the goals socioC
economic concept of development and fulfillment of obligations to entities with the interests of external and internal
environments; evaluation of usefulness through satisfaction level of human needs, etc.; scientific interpretation of the
concept of "effectiveness", which through the mechanisms provides the final result for quantitative, expensive and
qualitative parameters at the entire stage of product creation and bringing it to the consumer. Our effectiveness is regarded
as the category of recognition and competitiveness potential in the system of selected market segments. We consider the
organization that fulfills obligations to subjects of interests: the environment and the internal environment, and creates
preconditions for the development of enterprises in the future; a scientific interpretation of the concept of " effective
management", which in our interpretation is considered as the dynamic ability of socioCeconomic systems and management
developing to shape the potential opportunities, the prerequisites of strategicallyCinnovative, competitive, antiCcrisis,
resource, intellectual and other direction in their organic unity to ensure the achievement of goals by realizing potential
opportunities in Different vectors of action, according to reasonable directions of development, sphere of activity and
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selected segments of the market aimed at: fulfillment of obligations to entities with the interests of external and internal
media; dynamic competitiveness; the level and quality of life of the organization's employees and population as subjects
of demand of strategic zone.

Ключові слова: результативність, результативне управління, розвиток, соціально;еко;
номічні системи, соціально;економічна концепція влади.
Key words: effectiveness, effective management, development, socio;economic systems, socio;
economic concept of power.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах прискореного здійснен
ня трансформаційних процесів конкуренто
спроможноінноваційного спрямування в на
ціональній економіці однією із важливих про
блем є динамічне забезпечення адаптивності
системи управління відповідно до темпів стра
тегічного розвитку підприємств за пріоритет
ними їх напрямами. Це потребує нового нау
кового підходу до формування системи управ
ління на вимогах результативності за інтегро
ваним критерієм якості діяльності організації
та управлінської команди.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розв'язанню названої проблеми присвячені
наукові праці: Ф. Бастіа [1], Н. Гайдамак [2],
О. Гудзинського [3], О. Єрмакова, М. Судомир [6],
Г. Кірейцева [4], С. Нестеренко [5], О. Школьного
[13] та інших дослідників.
Однак у наукових працях не одержали роз
виток методологічні засади розв'язання про
блем формування результативного управління
діяльністю сільськогосподарських підприємств
як цілісності в органічній єдності екологічних,
інтелектуальних, соціальних, організаційних та
економічних складових на синергетичних заса
дах. Таким чином, поставлена на розгляд про
блема потребує свого розв'язання на нових
методологічних засадах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Результативність — категорія динамічна,
оскільки динамічним є сам процес діяльності.
Це підтверджується також динамічним харак
тером системної цілісності в логістичному лан
цюгу: "стара системна цілісність" — "нова сис
темна цілісність"; "стара системноструктурна
раціональна цілісність" — "нова системно
структурна раціональна цілісність".
Лише в такій дуальності розвитку можливо
виявити нові якісні сутнісні зміни в системі по
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нятійного апарату науки менеджменту і, зок
рема, в розумінні поняття "результативність"
як економічної категорії і базової методоло
гічної основи формування результативного уп
равління соціальноекономічними системами
як динамічними цілісностями. За такого си
стемного методологічного підходу щодо розу
міння поняття "результативність" останнє роз
глядаємо як ціль, як головний системоутворю
ючий критерій для побудови результативного
управління як цілісності в органічній єдності
усіх його складових функціональнозабезпечу
ючого спрямування.
Результативність як поняття і економічна
категорія має свою історію розвитку, свій ча
совий лаг і обумовлюється таким:
— часовим лагом розвитку науки як продук
тивної сили і, зокрема, соціальноекономічної
науки;
— часовим лагом розвитку суспільства;
— часовим лагом розвитку продуктивних
сил і виробничих відносин;
— часовим лагом зміни пріоритетів, цільо
вих установок, ціннісних орієнтацій;
— часовим лагом зміни форм власності та
перерозподілом доходу між суб'єктами корпо
ративного капіталу;
— часовим лагом формування структурної
раціональності в системі "регулюваннясамо
регулювання", "централізаціядецентраліза
ція";
— рівнем розвитку етичності бізнесової
діяльності в системі соціальної відповідаль
ності;
— рівнем розвитку цивілізованості в системі
відносин, організаційній поведінці, органі
заційній взаємодії та ін.
На нашу думку, результативною вважається
організація, яка виконує зобов'язання перед суб
'єктами за інтересами: зовнішнього середовища;
внутрішнього середовища; створює передумови
для розвитку підприємств в майбутньому. Це сто
сується і результативного управління.
В економічній літературі науковцями роз
робляються різні теорії і практичні рекомен
дації по регулюванню владновласнісних відно
син, які є базовою основою обгрунтування ди
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станції влади. Водночас акцентується увага на
розв'язанні цієї проблеми через економіку як
систему влади. Розв'язання цієї проблеми по
требує поглибленого дослідження діяльності
як системи влади та владних відносин. На нашу
думку, формування результативної системи
владновласнісних відносин слід розглядати в
системі відносин: влада — суспільний інтерес,
суспільний інтерес — влада; влада — власніс
ний інтерес, власний інтерес — влада; власний
інтерес — суспільний інтерес, суспільні інтерес
— власний інтерес, суспільновладний (корпо
ративний) інтерес — суб'єктновладний інтерес;
суб'єктновладний інтерес — суспільновлад
ний (корпоративний). Аналітичне осмислення
різних варіантів взаємодій в дуальних відноси
нах в системі економічної влади дає підставу
стверджувати про необхідність відділення
власності від управління, економічної влади від
адміністративної влади, економічної влади від
корпоративної влади. Єдність інтересів можна
забезпечити шляхом збалансованого поєднан
ня влади споживача та інших суб'єктів за інте
ресами, суб'єктами економічної влади (суб'єк
тами пропозицій). Однак, у теоретичному плані
такий аспект проблеми не досліджується. Про
блемою є встановлення балансу влади, яка роз
балансована і її збільшення або зменшення в
системній дуальності призводять до соціальних
потрясінь. Потребує теоретичного обгрунту
вання проблема відділення бізнесу і влади, ос
кільки сучасний стан інтеграції владновласні
сних відносин призводить до неефективності
розподілу ресурсів, до асиметрії в системі влад
них відносин. Проблемою є формування ре
зультативної системи управління соціально
економічної діяльності підприємств. Водночас
акцент зроблено на соціальну економічну кон
цепцію влади, а не лише на економічну.
Результативність як економічна категорія
одержала розвиток в останнє десятиріччя. В її
основу покладено соціальноекономічну кон
цепцію влади, яка одержала розвиток в умовах
підвищення рівня цивілізованості суспільних
відносин. Протягом тривалого періоду під
приємницькі структури здійснювали свою
діяльність на вимогах економічної концепції
влади та пріоритетності економічної ефектив
ності діяльності підприємств.
Методологічний підхід такого спрямуван
ня базувався і базується на відповідних науко
вих постулатах, а саме:
— економічної взаємодії агентів економіч
ної системи;
— ефективності розподілу та використан
ня ресурсного потенціалу;
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— ефективності економічної поведінки
суб'єктів діяльності;
— визнання економіки як головного агента
суб'єкта влади;
— пріоритетності економічної конкурент
ності;
— орієнтація на економічні регулятори,
економічне зростання;
— визнання ринкової свободи в системі ви
бору напрямів дій економічних агентів з орієн
тацією на максимальне одержання економічно
го ефекту, власної вигоди;
— визнання корисності діяльності суб'єктів
економічної поведінки через фінансовоеконо
мічну складову;
— орієнтація на економічну складову як
пріоритетності під час формування системи мо
тиваційного забезпечення економічного роз
витку підприємницьких структур, як критерія
оцінки та ефекту.
Внаслідок такого підходу одержує розви
ток асиметрія влади, асиметрія інтересів у сис
темі діяльності горизонтальновертикального
спрямування.
Розвитку економічної концепції влади в той
період сприяли економічні теорії: класичної,
інтенсифікації, ефекту масштабу, граничної
корисності, інноваційної, органічної будови
капіталу, зростання вартості капіталу, пріори
тетності уречевленої праці та ін.
Соціальноекономічна концепція влади, яка
одержує розвиток у сучасних умовах цивілізо
ваного розвитку соціальноекономічної систе
ми базується на інших концептуальних поло
женнях, а саме:
— пріоритетності людського розвитку;
— пріоритетності екологічних та соціаль
них складових, як базової основи забезпечен
ня життєдіяльності людини — головного су
б'єкта суспільства — природи;
— орієнтація на симетричність владних
відносин в системі взаємодій;
— пріоритетність людського фактору та
його інтелектуального потенціалу в забезпе
ченні розвитку соціальноекономічних систем;
— визнання економічної складової як засо
бу розв'язання екологічних, соціальних задач
забезпечення життєдіяльності людини, зміц
нення потенціалу підприємства для досягнен
ня цілей соціальноекономічної концепції роз
витку та виконання зобов'язань перед суб'єкта
ми за інтересами зовнішнього і внутрішнього
середовищ;
— оцінка корисності через рівень задово
леності потреб людини — рівень і якість жит
тя;
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— пріоритетність потреб суб'єктів попиту
над суб'єктами пропозицій;
— зміні пріоритетів оцінки діяльності
суб'єкта пропозицій з орієнтацією на задово
лення потреб і виконання зобов'язань перед
суб'єктами попиту та суб'єктами за інтересами
— через їх результативну діяльність;
— економіка як системна корисність;
— раціональна синергетична збалансо
ваність влади як системної цілісності;
— розуміння поняття "результативність" у
широкому аспекті, а "ефективність" як критерій
оцінки ціни досягнення цілей в умовах соціаль
ноекономічної ринкової економіки в їх
органічній єдності та ін.
Це підтверджується нашими дослідження
ми на основі опрацьованих вітчизняних та за
рубіжних наукових праць багатьох вчених.
Результативність та ефективність розгля
даємо в органічній взаємодії як ціль і засіб до
сягнення цілей. Такий підхід покладено в осно
ву дослідження через поглиблення розвитку
теоретичних та методологічних положень фор
мування результативного управління розвит
ком соціальноекономічних систем. Вони охоп
люють теорії: неокласичної, власності, влади,
балансу власності і влади, систем, синергетич
ності; інноваційного, стратегічного, інтелекту
ального, організаційного, біфуркаційного, ста
лого, людського розвитку; розвитку соціально
економічних систем як цілісності; методо
логічні підходи щодо систематизації та напов
нення сутністним змістом принципів забезпе
чення розвитку функціональних підсистем,
соціальноекономічних формувань, обгрунту
вання критеріальної бази та методики оцінки.
Нові теоретикометодологічні підходи по
кладені в основу забезпечення симетрії інте
ресів, симетрії влади, симетрії екологічних,
соціальних, економічних складових з орієнта
цією на людський потенціал — рівень і якість
життя.
Результативність управління має іншу ці
льову спрямованість і методологічну основу.
Аналітичне осмислення теоретичних поло
жень багатьох науковців щодо розкриття сут
ності поняття "результативність" дає підставу
стверджувати, що останнє інтерпретується
неоднозначно:
На основі узагальнення точок зору нау
ковців щодо тлумачення поняття "результа
тивність" можна зробити висновок, що біль
шість з них розглядають його в такій інтерпре
тації:
— наслідок того, що робляться потрібні речі
[11, с. 181];
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— економія матеріальних, трудових, грошо
вих ресурсів, зменшення часу та ін. [7];
— своєчасність і якість вирішення управлі
нських ситуацій [6];
— передбачення врахування додаткових па
раметрів — виконання обов'язків, адаптивність
та розвиток Мескон М.Х. [12].
Ми підтримуємо позицію Д. Скотт Сінка,
який зазначає, що "…любой менеджер или ру
ководитель обязан контролировать результа
тивность системы… не только следить за ре
зультативностью организационной системы, но
и сигнализировать, когда, где и, возможно, по
чему результативность дает сбой" [8, с. 275].
Неоднозначними є її цільові установки,
сутнісні визначення, що призводить до різного
розуміння тлумачення "результативне управ
ління".
На основі аналітичного осмислення розк
риття сутності поняття "результативність" в
економічній літературі автором виділені основ
ні підходи щодо його інтерпретації, а саме:
— результативність розглядається як еко
номічна категорія і ототожнюється з поняттям
ефективність;
— результативність розглядається як скла
дова системи критеріїв ефективності;
— результативність розглядається як широ
ке поняття, а ефективність — як критерій оцін
ки успішності діяльності організації та систе
ми менеджменту;
— результативність та ефективність роз
глядаються як категоріальні системні ціліс
ності.
Виходячи із цього, можна зробити висно
вок, що результативність — це поняття, яке
через механізми забезпечує кінцевий результат
за кількісними, вартісними і якісними парамет
рами на всьому етапі створення продукту праці
та доведення його до споживача.
Дискусійні питання щодо сутності поняття
"результативність" систематизовані на основі
наукових досліджень, які частково розкриті в
монографії О.Д. Гудзинського та Н.В. Гайда
мак [2] та в поглибленому варіанті власне
автора монографії [10, c. 8—10]. Вони покла
дені в основу тлумачення сутності "результа
тивність управління" в контексті обгрунтова
них цільових установок згідно з 10 позиціями
та в системі комунікаційних зв'язків з суб'єкта
ми зовнішнього і внутрішнього середовищ [10,
c. 26—27] з врахуванням напрямів діяльності:
стратегічного; конкурентоспроможного; інно
ваційного; сталого; інтелектуального; інвести
ційного; антикризового та інших в інтегрованій
системі взаємодій.
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Таблиця 1. Результативність організації та менеджменту згідно з обраною місією
за напрямами взаємодій у процесі діяльності
Суб’єкти попиту за
інтересами
Споживачі продукції та
послуг

Суб’єкти попиту в розрізі
груп контактних
аудиторій: екологічні та
інші служби як інститути
Населення території зони
господарювання
соціально-економічної
системи та інші інститути
Суб’єкти внутрішньосистемного спрямування
(безпосередньо в
організаціях)
Суб’єкти корпоративних
інтересів
Суб’єкти
підприємницької
діяльності (власника
основного капіталу) та
його управлінської
команди

Цільова спрямованість суб’єктів попиту
I група
Асортимент товару. Якість товару. Ціна товару.
Дизайн товару. Культура послуг

II група
Дотримання норм-стандартів: екологічного
середовища; продукції, товару; технологічних
процесів; виконання зобов’язань перед іншими
суб’єктами за інтересами та ін.
Спонсорське сприйняття розвитку соціальних
інститутів зони господарювання підприємницької
структури виконання зобов’язань перед суб’єктами
за інтересами інституціонального спрямування
III група
Умови праці. Матеріальне забезпечення. Рівень і
якість життя. Культура організації. Культура
відносин. Організаційна взаємодія. Культура
управління. Організаційний клімат. Організаційна
поведінка
IV група
Дотримання синергетичного корпоративного
результату в умовах розвитку: горизонтальної
інтеграції; вертикальної інтеграції, кооперації та ін.
V група
Виконання зобов’язань як суб’єкта пропозиції перед
суб’єктами за інтересами

Виконання зобов’язань перед контактними
аудиторіями (населенням та інститутами)
Виконання зобов’язань перед суб’єктами корпоративного інтересу в умовах розвитку горизонтальної
та вертикальної інтеграції
Створення передумов забезпечення ефективної
діяльності суб’єктів функціонально-забезпечуючого
розвитку підприємств, а саме: умов праці;
матеріального забезпечення; рівня і якості життя;
культури організації; культури відносин;
організаційної взаємодії; культури управління
Досягнення цілей зміцнення економічного
потенціалу підприємств та забезпечення його
розвитку в динамічно-стратегічній перспективі (за
кількісними і якісними параметрами)
Реалізація передумов забезпечення ефективної
діяльності через систему: умов праці; матеріального
забезпечення; рівня і якості життя; культури
організації; культури відносин; організаційної
взаємодії; культури управління; організаційної
поведінки
Ефективне виконання процесів суб’єктів
функціонального забезпечення розвитку підприємств

Критерії результативності організації
як системи та її менеджменту
Рівень досягнення цілей по асортименту в обраному
сегменті ринку. Рівень досягнення цілей по якості
товару, послуги. Рівень досягнення цілей за
параметрами ціни товару, послуги. Рівень
досягнення цілей за дизайном та культури названих
послуг
Рівень: дотримання норм-стандартів екологічного
середовища, товару, продукції, технологічних
процесів, виконання зобов’язань перед різними
суб’єктами за інтересами як інститутами та ін.
Рівень регіонального іміджу суб’єкта
підприємницької діяльності серед населення
території в контексті сприйняття ними надання
спонсорських послуг
Рівень розвитку: сформованих умов праці; системи
матеріального забезпечення; якості життя; культури
організації; культури відносин; організаційної
взаємодії; культури управління; організаційного
клімату; організаційної поведінки
Рівень синергетичного результату суб’єктів
корпоративного інтересу
Рівень виконання зобов’язань перед: споживачами
продукції та послуг; постачальниками; контактними
аудиторіями; суб’єктами внутрішньо-системного
спрямування (найманими працівниками,
акціонерами)
Рівень виконання зобов’язань перед контактними
аудиторіями в контексті дотримання норм-стандартів
Рівень виконання зобов’язань перед суб’єктами
корпоративного інтересу
Рівень створення передумов забезпечення
ефективної діяльності суб’єктів функціональнозабезпечуючого розвитку підприємств: умов праці;
матеріального забезпечення; рівня і якості життя;
культури організації; культури відносин;
організаційної взаємодії; культури управління
Рівень досягнення оперативно-поточних цілей
економічно-виробничого спрямування
Рівень реалізації передумов: умов праці;
матеріального забезпечення; рівня і якості життя;
культури організації; культури відносин;
організаційної взаємодії; культури управління;
організаційної поведінки
Рівень ефективного виконання процесів суб’єктів
функціонального забезпечення розвитку підприємств

Джерело: авторська розробка.

Деталізація такого підходу щодо розуміння
цього поняття обгрунтована автором у таблиці
1 (як фрагмент) з чітким визначенням суб'єктів
попиту за інтересами, цільової спрямованості
суб'єктів попиту, критеріїв результативної
організації як системи та її менеджменту.
Результативність як головний системоутво
рюючий критерій діяльності підприємств пови
Передплатний індекс 21847

нен використовуватися на всіх рівнях управ
ління в системі відповідальності суб'єктів за
створення передумов забезпечення успішної їх
діяльності як суб'єктів пропозицій на ринках
попиту:
1) на державному рівні:
— під час формування політичних, законо
давчих, інституційнорегулюючих, інституціо
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нальнозабезпечуючих, фінансовоекономіч
них та інших передумов активізаційного спря
мування господарюючих структур;
— під час формування передумов, спрямо
ваних на розвиток: інноваційноінвестиційної
привабливості галузей, регіонів, підприємниць
ких утворень;
— під час формування передумов зміцнен
ня платоспроможного попиту (головний ак
цент проблеми);
— під час формування результативної сис
теми забезпечення розвитку соціальних, соц
іальнотрудових, власнісних, владних та інших
відносин;
2) на регіональнотериторіальних рівнях:
— під час створення структурних утворень
асоціативного, кластерного, програмноцільо
вого та іншого кооперативнокорпоративного
спрямування;
— під час формування передумов забезпе
чення ефективного функціонування суб'єктів
підприємницької діяльності різних форм влас
ності на основі розвинутої системи відносин
через організаційний клімат, організаційну
культуру, організаційну поведінку, організа
ційну взаємодію;
3) на рівні підприємницьких формувань як
суб'єктів пропозицій на ринках попиту: під
час формування передумов (стратегічного,
інноваційного, конкурентоспроможного та
іншого в інтегрованій системі взаємодій) за
безпечення ефективного функціонування
підприємницьких утворень як базової осно
ви розвитку їх потенційних можливостей по
забезпеченню реалізації місії та виконання
зобов'язань перед суб'єктами за інтересами
з дотриманням соціальних, екологічних, юри
дичних та інших вимог цивілізованого сусп
ільства.
Таким чином, лише за такої взаємодії в си
стемі прямого і оберненого комунікаційного
зв'язку і такій дуальності створюватимуться
передумови для розвитку та успішної діяль
ності підприємницьких формувань як суб'єктів
пропозицій по забезпеченню єдності інтересів
при взаємодії із суб'єктами зовнішнього сере
довища шляхом виконання зобов'язань перед
ними.
Вони є базовою основою обгрунтування:
пакета стратегій довгострокового, поточно
го та оперативного спрямування в діяльності
підприємств; пошуку внутрішньосистемних
резервів для зміцнення економічного та
інших потенціалів як потенційних можливо
стей забезпечення розвитку господарюючих
формувань; виконання зобов'язань перед
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суб'єктами за інтересами; дотримання со
ціальних, екологічних, юридичних, цивілізо
ваних вимог розвитку соціальноекономічних
систем.
Результативне управління в нашій інтер
претації розглядається як динамічна здат
ність соціальноекономічних систем та ме
неджменту, що розвиваються формувати по
тенційні можливості, передумови стратегіч
ноінноваційного, конкурентоспроможного,
антикризового, ресурсного, інтелектуально
го та іншого спрямування в органічній їх єд
ності для забезпечення досягнення цілей,
шляхом реалізації потенційних можливостей
у різнонаправлених векторах дій згідно з об
грунтованими напрямами розвитку, сфери
діяльності та обраних сегментів ринку, спря
мованої на: виконання зобов'язань перед су
б'єктами за інтересами зовнішнього та внут
рішнього середовищ; динамічну конкурентос
проможність; рівень і якість життя праців
ників організації та населення як суб'єктів
попиту стратегічної зони господарювання
(через якість продукції, ціновий фактор, сер
вісне обслуговування).
ВИСНОВКИ

Таким чином, розроблена методологія фор
мування результативного управління розвит
ком підприємств, яка грунтується на: соціаль
ноекономічній концепції влади, науковому
тлумаченні понять "результативність" та "ре
зультативне управління", пріоритеті орієнта
ційних поглядів у системі напрямів дій, підви
щить рівень збалансованості складових орга
нізації та менеджменту як системних ціліс
ностей.
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METHODICAL APPROACHES FOR REALIZATION THE INTERNAL AUDIT
OF THE PRODUCTION INVENTORY AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISE
На сучасному етапі важливим для сільгосппідприємства є своєчасне забезпечення виробничими запасами. ЗначC
ну питому вагу в активах сільгосппідприємств займають виробничі запаси, бо від правильної оцінки та відображення
в обліку яких залежать показники фінансового стану підприємства. Облік виробничих запасів є невід'ємною частиC
ною вирощуванням сільськогосподарської готової продукції. Зараз виникає питання правильності списання виробC
ничих запасів у разі їх вибуття у сільгосппідприємств.
Метою дослідження є розробка методичних підходів до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на
сільгосппідприємстві.
Метою внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві є встановлення законності, достовірC
ності і доцільності здійснення операцій з виробничими запасами на сільгосппідприємстві, правильності відображенC
ня їх в обліку та звітності.
Завдання проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві полягає у перевірці: наC
явності первинних документів з оприбуткування та списання виробничих запасів, правильності оформлення первинC
них документів обліку виробничих запасів на сільгосппідприємстві, правильності визначення ціни врожаю, правильC
ності класифікації запасів згідно з планом рахунків на сільгосппідприємстві, правильності кореспонденції рахунків
з обліку виробничих запасів на сільгосппідприємстві.
У роботі розроблено методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідC
приємстві, які на відміну від існуючих включають: анкету, загальний план внутрішнього аудиту виробничих запасів,
програму внутрішнього аудиту виробничих запасів та робочі документи до кожної процедури. Це надасть можливість
провести якісно і своєчасно внутрішній аудит виробничих запасів, виявити помилки в веденні обліку, знизити витраC
ти, а також на підставі отриманої облікової інформації у подальшому приймати ефективні управлінські рішення.
On a modern stage it is important for the agricultural enterprise a timely ensuring by the production inventory. A
significant importance in the holdings of the agricultural enterprise are occupied by the production inventory because
from the correct assessment and the depiction in the registration of which indicators of the financial condition of the
enterprise are depend on. The registration of the production inventory is an essential part of the growing of agricultural
finished products. Nowadays there is a question of the correct writeCoff of the production inventory according to their
leaving at the agricultural enterprise.
The aim of the research is a developing of the methodical approaches for realization the internal audit of the production
inventory at the agricultural enterprise.
The aim of the internal audit of the production inventory at the agricultural enterprise is an establishment of the
legality, reliability and advisability of the realization with the production inventory oat the agricultural enterprise,
correctness of their reflection in the registration and accountability.

10

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2020
The task of the carrying of the internal audit of the production inventory at the agricultural enterprise lies in the
checking: the availability of the original documents about the posting and writingCoff of the production inventory, the
correct design of the original documents about the production inventory at the agricultural enterprise, the correct
definition of the harvest`s price, the correct classification of the supplies according to the plan of the bills at the agricultural
enterprise, the correct correspondence of the bills according to the accounting of the production inventory at the
agricultural enterprise.
In this work it is designed the methodical approaches for realization the internal audit of the production inventory at
the agricultural enterprise, which unlike existing ones include: a questionnaire, the general plan of the internal audit of
the production inventory, the program of internal audit of the production inventory and the working documents to each
procedure. It will give the opportunity to hold the internal audit of the production inventory quality and timely, to
reveal the mistakes in the accounting, to reduce costs, and also in the future on the basis of the received accounting
information to accept the effective management decisions.

Ключові слова: аудит, виробничі запаси, сільгосппідприємства, план, програма, робочі до;
кументи.
Key words: audit, production inventories, agricultural enterprises, plan, program, working
documents.

ВСТУП

На сучасному етапі важливим для сіль
госппідприємства є своєчасне забезпечення ви
робничими запасами. Значну питому вагу в ак
тивах сільгосппідприємств займають виробничі
запаси, так як від правильної оцінки та відоб
раження в обліку яких залежать показники
фінансового стану підприємства. Облік вироб
ничих запасів є невід'ємною частиною вирощу
ванням сільськогосподарської готової про
дукції. Зараз виникає питання правильності
списання виробничих запасів у разі їх вибуття
у сільгосппідприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями внутрішнього
аудиту виробничих запасів займалися такі
вітчизняні вчені: Бескоста Г.М., Бутинець Ф.Ф.,
Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Меліхо
ва Т.О., Піча Ю.В., Подмешальська Ю.В., Са
лига С.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Ав
тори розглядають це питання зі своєї точки
зору та акцентують увагу на різних аспектах
проведення перевірки. Проте саме питання роз
робки плану, програми та робочих документів
внутрішнього аудиту виробничих запасів на
сільгосппідприємстві недостатньо розкрито і
потребує подальшого дослідження.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Завданням дослідження є розроблення ме
тодичних підходів до проведення внутрішньо
го аудита виробничих запасів на сільгосппідп
риємстві.
Передплатний індекс 21847

Метою внутрішнього аудиту виробничих
запасів на сільгосппідприємстві є встановлен
ня законності, достовірності і доцільності
здійснення операцій з виробничими запасами
на сільгосппідприємстві, правильності відобра
ження їх в обліку та звітності.
Завдання проведення внутрішнього аудиту
виробничих запасів на сільгосппідприємстві по
лягає у перевірці: наявності первинних доку
ментів з оприбуткування та списання виробни
чих запасів, правильності оформлення первин
них документів з обліку виробничих запасів на
сільгосппідприємстві, правильності визначен
ня ціни врожаю, правильності класифікації за
пасів згідно з планом рахунків на сільгосппід
приємстві, правильності кореспонденції ра
хунків з обліку виробничих запасів на сільгосп
підприємстві.
Анкету перевірки виробничих запасів на
сільгосппідприємстві подано в таблиці 1.
Загальний план внутрішнього аудиту ви
робничих запасів на сільгосппідприємстві
(табл. 2) доцільно проводити в декілька етапів:
1) попередній — ознайомлення з процесом до
кументування та організацією обліку; 2) ос
новний — перевірка виробничих запасів на
сільгосппідприємстві; 3) Заключний — надан
ня рекомендацій для прийняття ефективних
управлінських рішень. План внутрішнього
аудиту виробничих запасів на сільгосппідп
риємстві є документом організаційнометодо
логічного характеру та складається з переліку
робіт на основних етапах, термінів їх виконан
ня із зазначенням відповідальних осіб за про
ведення перевірки.
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Таблиця 1. Анкета перевірки виробничих запасів на сільгосппідприємстві
№
1
2
3

4

5

6

7

Варіанти відповіді
Інформація
Так Ні Примітки
відсутня

Зміст питання
Які є біологічні активи на підприємстві:
- тварини;
- рослини?
Чи застосовується на підприємстві процес біологічного перетворення?
Чи використовуються на підприємстві витрати на місці продажу?
Яка інформація про біологічні активи наводиться у примітках до фінансової звітності:
- робоча худоба;
- продуктивна худоба;
- багаторічні насадження;
- інші довгострокові біологічні активи;
- біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та
відгодівлі);
- інші поточні біологічні активи
Яка інформація наводиться у примітках до фінансової звітності:
- вартість кожної групи біологічних активів на початок і кінець звітного року;
- обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період у натуральних
вимірниках та за справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на місці
продажу), обчисленою при первісному визнанні;
- методи та суттєві припущення, що застосовані при визначенні справедливої вартості
кожної групи сільськогосподарської продукції та кожної групи біологічних активів;
- наявність та балансову вартість біологічних активів, право володіння якими
обмежене, а також балансову вартість біологічних активів, переданих у заставу;
- сума укладених договорів на придбання у майбутньому біологічних активів
За якими показниками наводиться фінансовий результат за звітний рік від
сільськогосподарської діяльності:
- дохід (витрати) від первісного визнання одержаної сільськогосподарської продукції
та/або додаткових біологічних активів за кожною групою біологічних активів;
- витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями, за кожною групою біологічних
активів;
- фінансовий результат (прибуток, збиток) від первісного визнання
сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів;
- фінансовий результат (прибуток, збиток) від ре6алізації сільськогосподарської
продукції та поточних біологічних активів;
- фінансовий результат (прибуток, збиток) від зміни справедливої вартості біологічних
активів
За якими показниками наводиться інформація про зміни балансової вартості груп
біологічних активів, що оцінювались у звітному році за справедливою вартістю:
- залишок біологічних активів на початок звітного року;
- дохід (витрати) від змін справедливої вартості (за вирахуванням попередньо оцінених
витрат на місці продажу) за звітний рік;
- придбання біологічних активів за звітний рік;
- реалізація біологічних активів за звітний рік;
- інші зміни;
- залишок біологічних активів на кінець звітного року

Пропонуємо програму внутрішнього ауди
ту виробничих запасів на сільгосппідприємстві
(табл. 2), яка включає в себе: перелік процедур
аудиту; мету та задачі проведення аудиту кож

ної процедури; докази аудиту, які складають
ся з первинних документів, облікових регістрів
та звітності підприємства за кожною процеду
рою; коди робочих документів, які представля

Таблиця 2. Загальний план внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві
Етапи
аудиту
Підготовчий
Основний

Заключний

12

Процедури аудиту

ПІБ аудитора

Термін
перевірки

Ознайомлення з процесом документування та організацію обліку
виробничих запасів
Перевірка наявності первинних документів з оприбуткування виробничих
запасів
Перевірка наявності первинних документів зі списання виробничих запасів
Перевірка правильності оформлення первинних документів з обліку
виробничих запасів на сільгосппідприємстві
Перевірка правильності визначення ціни врожаю
Перевірка правильності класифікації запасів згідно з планом рахунків на
сільгосппідприємстві
Перевірка правильності кореспонденції рахунків з обліку виробничих
запасів на сільгосппідприємстві
Надання рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту
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Таблиця 3. Програма внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві
Процедури аудиту

Мета внутрішнього
аудиту

Задачі внутрішнього
аудиту

Перевірка наявності
первинних
документів з
оприбуткування
виробничих запасів

Впевнитись у
наявності первинних
документів з
оприбуткування
виробничих запасів

Перевірити наявність
всіх первинних
документів, які
використовуються на
сільгосппідприємстві
для оприбуткування
виробничих запасів

Перевірка наявності
первинних
документів зі
списання
виробничих запасів

Впевнитись у
наявності первинних
документів зі
списання виробничих
запасів

Перевірка
правильності
оформлення
первинних
документів обліку
виробничих запасів
на сільгосппідприємстві

Впевнитись у
правильності
оформлення
первинних
документів з обліку
виробничих запасів
на сільгосппідприємстві

Перевірити наявність
всіх первинних
документів, які
використовуються на
сільгосппідприємстві
для списання
виробничих запасів
Перевірити
правильність
заповнення всіх
реквізитів у первинних
документів з обліку
виробничих запасів на
сільгосппідприємстві

Перевірка
правильності
визначення ціни
врожаю
Перевірка
правильності
класифікації запасів
згідно з планом
рахунків на сільгосппідприємстві

Впевнитись у
правильності
визначення ціни
врожаю
Впевнитись у
правильності
класифікації запасів
згідно з планом
рахунків на
сільгосппідприємстві

Перевірка
правильності
кореспонденції

Впевнитись у
правильності
кореспонденції

Перевірити
правильність
визначення ціни
врожаю
Перевірити
правильності
класифікації
виробничих запасів за
субрахунками з
рахунків 20 та 21 на
сільгосппідприємстві
Перевірити
правильність
проставляння

Код робочих
документів

Докази аудиту

ПІБ
Термін
переві- проведення
ряючого
аудиту

Реєстр відправки зерна та іншої
ЗСГП-1
продукції з поля, Путівка на
вивезення продукції з поля, Талон
водія, Талон комбайнера,Талон
бункери ста, Реєстр приймання
зерна вагарем, Книга складського
обліку, Відомість руху зерна та
іншої продукції, Щоденник
надходження сільськогосподарської
продукції, Акт приймання грубих і
соковитих кормів
Товарно-транспортна накладна,
ЗСГП-2
Накладна, Акти витрачання
насіння, Сортове посвідчення,
Відомості витрачання кормів

Реєстр відправки зерна та іншої
ЗСГП-3
продукції з поля, Путівка на
вивезення продукції з поля, Талон
водія, Талон комбайнера,Талон
бункери ста, Реєстр приймання
зерна вагарем, Книга складського
обліку, Відомість руху зерна та
іншої продукції, Щоденник
надходження сільськогосподарської
продукції, Акт приймання грубих і
соковитих кормів, Товарнотранспортна накладна, Накладна,
Акти витрачання насіння, Сортове
посвідчення, Відомості витрачання
кормів
Калькуляція
ЗСГП-4

Наказ про облікову політику,
Баланс, Головна книга, накладні

ЗСГП-5

Журнал, накладні, головна книга,
довідка бухгалтерії

ЗСГП-6

ють собою шаблони таблиць для внесення ви
явлених помилок під час внутрішнього аудиту;
зазначення відповідальних осіб та термінів про
ведення аудиту за кожною процедурою.
Для досягнення мети та вирішення постав
лених завдань внутрішнього аудиту виробничих
запасів на сільгосппідприємстві пропонуємо
робочі документи (табл. 3—9), які стануть об
грунтованими доказами якісного проведення

внутрішнього аудиту виробничих запасів на
сільгосппідприємстві для прийняття ефектив
них управлінських рішень.
ВИСНОВКИ

У роботі розроблено методичні підходи до
проведення внутрішнього аудиту виробничих
запасів на сільгосппідприємстві, які на відміну
від існуючих включають: анкету, загальний

Таблиця 4. Перевірка наявності первинних документів
з оприбуткування виробничих запасів ЗСГПC1

Період

Реєстр
відправки
зерна та
іншої
продукції з
поля

Путівка на
вивезення
продукції з
поля

Передплатний індекс 21847

Талон водія,
Талон
комбайнера,
Талон
бункериста

Реєстр
приймання
зерна вагарем

Книга
складського
обліку

Відомість
руху зерна
та іншої
продукції

Акт
Щоденник
приймання
надходження
грубих і
сільськогосподарської
соковитих
продукції
кормів
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Таблиця 5. Перевірка наявності первинних документів зі списання виробничих запасів ЗСГПC2
Період

Товарно-транспортна
накладна

Накладна

Акти витрачання
насіння

Сортове посвідчення

Відомості витрачання
кормів

Таблиця 6. Перевірка правильності оформлення первинних документів з обліку виробничих
запасів на сільгосппідприємстві ЗСГПC3
Назва

Наявність основних реквізитів у первинному документі
Дата
Кількість
Ціна
Сума, грн
Підпис

№

Печатка

Примітки

Таблиця 7. Перевірка правильності визначення ціни врожаю ЗСГПC4
Дані
підприємтва

Назва культури

Дані аудиту
площа

урожайність

Витрати на
вирощування

Ціна

Відхилення

Таблиця 8. Перевірка правильності класифікації запасів згідно з планом рахунків
на сільгосппідприємстві ЗСГПC5
Субрахунок

За даними підприємства

За внутрішнього
аудиту

Відхилення

20 «Виробничі запаси»
201 «Сировина й матеріали»
202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»
203 «Паливо»
204 «Тара й тарні матеріали»
205 «Будівельні матеріали»
206 «Матеріали, передані в переробку»
207 «Запасні частини»
208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»
209 «Інші матеріали»
21 «Поточні біологічні активи»
211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені
за справедливою вартістю»
212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені
за справедливою вартістю»
213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені
за первісною вартістю»
Разом

Таблиця 9. Перевірка правильності кореспонденції рахунків з обліку виробничих запасів
на сільгосппідприємстві ЗСГПC6
Зміст
операції

За даними підприємства
Дт

Кт

Сума, грн

За даними внутрішнього аудиту
Дт

план внутрішнього аудиту виробничих запасів,
програму внутрішнього аудиту виробничих за
пасів та робочі документи до кожної процеду
ри. Розроблені робочі документи дозволяють
перевірити: наявність первинних документів з
оприбуткування та списання виробничих за
пасів, а також правильність: оформлення пер
винних документів з обліку виробничих запасів,
визначення ціни врожаю, класифікації запасів
згідно з планом рахунків, кореспонденції ра
хунків з обліку виробничих запасів на сільгос
ппідприємстві. Це надасть можливість провес
ти якісно і своєчасно внутрішній аудит вироб
ничих запасів, виявити помилки в веденні об
ліку, знизити витрати, а також на підставі отри
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Кт

Сума, грн

Відхилення та запропоноване
виправлення
Дт
Кт
Сума, грн
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FEATURES OF THE EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY

У статті проаналізовано особливості становлення туристичної галузі. Виділено основні фактори розвитку туC
ризму на макроC, мезоC та макрорівнях. До них зокрема віднесено: загальний рівень добробуту населення, стабільність
соціального клімату, рівень розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, імідж туристичних закладів. ДовеC
дено необхідність дослідження специфіки виникнення туристичного бізнесу як напряму економічної діяльності. ОбC
грунтовано еволюційний характер розвитку туризму, висвітлено основні чинники, які обумовили перетворення на
потужну індустрію. Проаналізовано процес формування системи інфраструктурного забезпечення як складової конC
курентоспроможної діяльності суб'єктів туристичної галузі. Доведено роль міжнародних наднаціональних об'єднань
у становленні сучасного туристичного бізнесу. Наголошується на необхідності розробки та реалізації виваженої наC
ціональної стратегії розвитку туристичного бізнесу, однією із складових якої мають бути питання кадрового забезC
печення.
The article analyzes the features of the tourism industry. The main factors of tourism development at macro, meso
and macro levels are highlighted. These include, in particular, the general level of welfare of the population, the stability
of the social climate, the level of development of industrial and social infrastructure, the image of tourist establishments.
The necessity to study the specifics of the emergence of tourism business as a direction of economic activity has been
proved. The evolutionary nature of tourism development is substantiated, the main factors that led to the transformation
into a powerful industry are highlighted. The civilization prerequisites for becoming a tourist business are substantiated.
The process of formation of the infrastructure support system as a component of competitive activity of the subjects of
the tourism industry is analyzed. The role of international supranational associations in the development of modern
tourism business has been proved. The evolutionary nature of the formation of transnational tourist associations has
been substantiated. The importance of the International Union of Tourism Organizations and the World Tourism
Organization as supranational integration structures has been determined. It is proved that the main goals of international
tourist organizations are the following: promotion of international tourism, carrying out of informationCresearch work,
implementation of communication activities, optimization of legal support, technical assistance to tourist organizations.
It is noted that the current stage of tourism business development is characterized by simultaneous globalization and
intensive sectored diversification. In this aspect, the implementation of the state policy of promoting national tourism is
of particular importance. One of the directions is the development of rural green tourism in its various directions. The
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role of state institutions in ensuring the competitive development of the tourism industry is substantiated. Emphasis is
placed on the need to develop and implement a wellCconsidered national strategy for the development of the tourism
business, one of which must be staffing.

Ключові слова: туризм, рекреаційна діяльність, еволюція, конкурентоспроможність, со;
ціальний клімат.
Key words: tourism, recreational activity, evolution, competitiveness, social climate.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

За сучасних умов функціонування націо
нальної економіки питання забезпечення ефек
тивного розвитку туристичної галузі набува
ють особливого значення. Глобалізація еконо
мічного простору, з одного боку, знімає пере
шкоди щодо вільного пересування населення
планети, що позитивно впливає на стан та пер
спективи даного виду діяльності. Водночас слід
відмітити зростання рівня вимог які пред'явля
ються до юридичних та фізичних осіб, зайня
тих в цьому бізнесі. Крім того, стан розвитку
туристичної галузі є одним з елементів стату
су країни, характеризує відкритість економіки,
рівень соціальної стабільності тощо. Такі об
ставини обумовлюють актуальність досліджен
ня форм та засобів забезпечення ефективного
функціонування зазначеного напряму еконо
мічної діяльності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Слід відзначити, що теоретичні та практичні
аспекти розвитку туристичної галузі знайшли
своє відображення в працях Л.В. Забуранної,
В.А. Квартальнова, І.М. Поворознюка та ін.
Водночас, на нашу думку, потребують подаль
шого вивчення особливості становлення туриз
му як складової соціальноекономічного прос
тору.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — дослідження специфіки ево
люційного розвитку туристичної галузі, врахо
вуючи вплив глобальних та локальних соціаль
ноекономічних факторів.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналізуючи процес становлення та розвит
ку туристичної галузі, слід відмітити, що основ
ними факторами, які визначали характер пла
Передплатний індекс 21847

тоспроможного попиту, в конкретній історич
ноекономічній епосі були спроможність люди
ни до подорожі та ставлення до процесу оздо
ровлення. Також необхідно враховувати той
факт, що туристична галузь не відноситься до
числа пріоритетних, тому кількість клієнтів зав
жди залежатиме від загального рівня добробу
ту в країні, а також від чисельності осіб із се
реднім рівнем доходу.
Враховуючи зазначені обставини, нами ви
діляються такі фактори розвитку туризму.
1. Загальний рівень добробуту населення.
Як відомо, туристичні послуги не відносяться
до переліку першочергових потреб, що мають
задовольняти індивід. Саме тому формування
стійкого попиту на продукцію фірм цієї галузі
є можливим за умов існування середнього кла
су, причому питома вага його представників по
відношенню до малозабезпечених верств насе
лення або осіб із надприбутками має переважа
ти. Це є особливо важливим, враховуючи зро
стання значущості внутрішнього туризму, яка
вже отримала характер глобального тренду.
2. Стабільність соціального клімату. Ефек
тивне функціонування туристичного бізнесу є
неможливим в умовах соціальних потрясінь або
наявності суспільних конфліктів та расовому,
політичному чи економічному підгрунті. Окрім
того, одним з наслідків соціальної нестабіль
ності в умовах сучасного глобального світу є
прискорення еміграції підприємницько актив
ної частини населення. Це також негативно
впливає на рівень кадрового забезпечення усіх
складових національної економіки та турис
тичної галузі зокрема.
3. Рівень розвитку виробничої та соціальної
інфраструктури. Одна з особливостей цього
сегменту вітчизняного економічного простору
полягає у необхідності наявності цілої систе
ми інфраструктурного забезпечення як запо
руки свого ефективного функціонування. Пе
реважна більшість туристичних закладів (го
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Таблиця 1. Еволюційний характер розвитку туристичної галузі
Період

Загальна характеристика

до 1841 р. Галузь не сформована як окрема
складова національної
економіки, її елементи
функціонують із мінімальною
інтеграцією
1841–
Відбувається активний розвиток
1914 рр.
міжнародного туризму на базі
туристичних центрів країн
Європи
1914 –
1945 рр.
1945 р. –
наші дні

Рівень інфраструктурного
забезпечення
Відсутність глобального
економічного простору,
логістична та інформаційна
мережа в стадії становлення

Формується система зв’язку,
транспортних сполучень,
створюються об’єкти
спеціалізованої туристичної
мережі
Військові дії протягом 1-2 світових війн

Туризм остаточно оформлюється
як специфічна складова
національної економіки, стає
бюджетоформуючою галуззю.
З’являються транснаціональні
галузеві об’єднання

Починають формуватися усі
складові інфраструктурного
забезпечення (інформаційна,
логістична тощо)

Соціально-економічна
ситуація
Наявність майнової та
сослівної диференціації,
расова сегрегація в країнах
Європи та США

Особливості розвитку
туристичної галузі
Найбільш поширеними
формами туристичної
діяльності є
паломництво та
курортний відпочинок

Формується середній клас,
зберігається расова
сегрегація в країнах Європи
та США

Сформовано середній клас як
масовий споживач
туристичних послуг, в
розвинених країнах світу
проводиться політика
толерантності до усіх
расових, релігійних та
гендерних груп клієнтів

З’являються нові
напрямки туристичного
бізнесу, пов’язані із
необхідністю
забезпечення сталого
розвитку економіки
країни

Джерело: авторська розробка.

телі, пансіонати, музеї) неспроможна само
стійно задовольняти весь комплекс потреб
клієнтів, пов'язаний із утриманням, розміщен
ням, харчуванням та наданням інформаційно
розважальних послуг. У тому випадку, коли
туристичний об'єкт (готельклуб, готельлюкс
тощо) здатен це зробити, то рівень цін за про
живання стає неприйнятним для середнього
відпочиваючого.
4. Імідж туристичних закладів. Важливою
складовою для бізнесструктури, яка здійснює
сталу підприємницьку діяльність, є набуття
позитивної репутації серед клієнтів, партнерів,
інших стейкхолдерів. Відносно до туристичної
фірми, на нашу думку, доцільно розглядати
трирівневу іміджеву піраміду: імідж країни,
імідж регіону та імідж конкретної фірми. У пер
шому випадку мова йде про загальне сприйнят
тя конкретної держави закордонними клієнта
ми, очікуваний рівень сервісу та безпеки. Імідж
регіону формується, виходячи передусім з уні
кальності та специфіки рекреаційного, природ
нокліматичного та історикокультурного ха
рактеру. Імідж фірми обумовлюється сучасним
станом, історією розвитку, а також характером
ставлення до клієнтів.
Процес розвитку туристичного бізнесу
відбувався поступово та був тісно пов'язаним
із макроекономічними трансформаціями гло
бальної господарської системи. Виділяють такі
етапи розвитку туристичної галузі в межах на
ціональної та світової економіки (табл. 1).
Слід відмітити, що життєдіяльність людини
є тісно пов'язаною із рекреаційним аспектом
туристичної діяльності вже із самим початком
свого суспільного розвитку, виникненням пле

20

мен, родів, державних утворень. Намагання по
довжити свій фізично здоровий вік існування є
цілком логічним для будьякої особистості. В
цьому аспекті людина завжди шукала методи
та способи відновлення свого здоров'я, в ідеалі,
уникаючи процесу старіння. Такий процес від
бивається не тільки в народних епосах ("Ска
зання про Гільгамеша", давньогрецькі міфи
тощо), а й в історичних документах. Для дав
ньогрецької та давньоримської цивілізації
більш характерним було намагання максимізу
вати рівень комфорту свого життя, наповнити
його позитивними враженнями та відчуттями.
Також, як відомо, економічний розвиток
даних державних утворень (особливо давньо
римської держави) був тісно пов'язаним із ви
користанням рабської праці, носії якої здобу
валися в процесі військових експансій.
Невипадковим є той факт, що саме у Древ
ньому Римі отримала свій розвиток одна з про
відних форм сучасного внутрішнього туризму,
а саме зелений туризм. Прототипом її були ра
бовласницькі вілли, які були спочатку садиба
ми у сільській місцевості. В подальшому із роз
квитом цієї економічної моделі вілли перетво
рилися на комфортабельні будинки, які перед
бачаюли наявність садових або паркових насад
жень і могли розміщуватися у курортній місце
вості.
Також у цей період відбувалися формуван
ня підвалин напрямів туристичної діяльності,
пов'язаних із подорожами на великі відстані,
які передбачали ознайомлення із культурними,
релігійними та іншими памятками та надбання
ми світового цивілізаційного простору. Цей
процес яскраво відбивається в працях Геродо
Передплатний індекс 21847
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та (грекоперські війни, опис побуту скіфів),
Плінія Старшого (географія Європи, опис тва
рин та рослин) та інших мислителів античності.
Невипадково, що одними з перших рекреацій
них центрів античного світу стають місця па
ломництв (храми, оракули тощо), навколо яких
формується відповідна інфраструктура.
Розвиток туристичної галузі в епоху Серд
ньовіччя відбувався за умов дії системи фак
торів, вплив яких мав як позитивний, так і не
гативний характер. З одного боку відбувався
процес внутрішньої колонізації Європи, актив
но освоювалися нові торгівельні маршрути (су
хопутні та морські), інтенсивно розвивалася
економіка, культура, наука. Разом із цим даний
період в європейській історії відбуваються пер
манентні військові конфлікти глобального та
локального характеру.
Ці фактори негативно впливали на рівень
економічної стабільності, стан логістичної си
стеми, добробут населення тощо. Це уповіль
нювало становлення середнього класу як еко
номічної основи розвитку масового туризму.
Також слід відмітити, що процес цивілізуван
ня населення Європи відбувався досить по
вільно, практика расової та релігійної сегре
гації зберігалася в окремих країнах до початку
ХХ ст. Невипадковим є той факт, що тільки в
кінці ХІХ ст. туризм починає набувати рис са
мостійної галузі.
Новий етап розвитку цієї складової еконо
мічного простору прийнято ототожнювати із
організацією Т. Куком практики комерційних
туристичних перевезень. Підвалини цього про
цесу закладалися ще в кінці ХVIIIст., коли у
провідних європейських країнах (Англія,
Франція) відбувається формування інфра
структурного забезпечення для економічного
та соціального життя держави, створюється
мережа залізних доріг, модернізується систе
ма річкового та морського судноплавства тощо.
Це дало можливість вийти туристичній галузі
на якісно новий рівень. Поперше, з'являється
новий вид продукту — "тур", у межах якого
відбувається процес міжгосподарської інтегра
ційної співпраці підприємницьких структур, що
відносяться до різних галузевих напрямів (го
телі, транспортні компанії, ресторани тощо).
Подруге, активізації міжнародного туризму в
цій формі призвела та створення наднаціо
нальних галузевих утворень. Так, зокрема, у
1898 році в Люксембурзі було сформовано
Міжнародну лігу туристичних асоціацій.
Період між Першою та Другою світовими
війнами в силу негативного впливу на соціаль
ноекономічний устрій більшості країн Європи
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(які на той час були основою глобального гос
подарського механізму) ми не можемо конста
тувати розвитку туризму загалом, хоча держа
ви, що у меншій формі постраждали від військо
вих конфліктів (США, Великобританія, нейт
ральні європейські держави тощо) всетаки про
довжували удосконалення сфери послуг.
Більше того, саме у Великобританії у 40х
роках ХХ ст. було сформульовано концепцію
суспільства загального благоденства, принци
пи якої були базовими для соціальноеконо
мічних відносин США та більшості країн повоє
нної Європи. Також слід відзначити, що в цей
період туристичний бізнес вже перетворюєть
ся в індустрію, елементи якої формують мате
ріальнотехнічну базу галузі, займаються кад
ровою підготовкою та загалом організовують
процес виробництва і споживання туристично
го продукту на базі використання історико
культурних, природнокліматичних та інших
цінностей суспільства.
Для сучасного етапу становлення туристич
ного бізнесу характерним є його остаточне ви
ділення як самостійної специфічної складової
сфери послуг. Поштовхом для цього стали про
цеси глобалізації, оптимізація процесу суспіль
ного поділу праці, більш вільне переміщення
ресурсів між країнами світу, а також підвищен
ня загального рівня доходів населення і фор
мування середнього класу як основного со
ціального прошарку соціальноекономічної си
стеми держави.
Важливу роль у сучасному розвитку тури
стичної галузі відіграють наднаціональні
об'єднання, що створюються як на базі
підприємницьких структур, так і под егідою
міжнародних міждержавних організацій.
Так, зокрема у 1947 році на базі розрізнених
туристичних організацій було створено
Міжнародний союз офіційних туристичних
організацій.
Його цілями заявлено такі:
— сприяти міжнародному туризму з метою
розвитку туристської економіки країн — членів
і зміцнення дружніх соціальних і культурних
зв'язків;
— боротися проти будьяких перешкод
вільному міжнародному пересуванню людей;
— займатися збором і наступним поширен
ням технічної інформації по всіх питань туриз
му; проводити дослідницьку роботу в галузі
туризму;
— координувати туристичну діяльність у
регіональному й міжрегіональному масштабі;
— розробляти рекомендації з питань ослаб
лення формальностей, вдосконалення засобів
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розміщення, реклами, туристського законодав
ства і фінансування туризму;
— надавати допомогу у питаннях профе
сійного навчання персоналу туристських під
приємств;
— надавати технічну допомогу різним
організаціям, які займаються питаннями двос
тороннього або багатостороннього технічного
співробітництва;
— заохочувати будьяку ініціативу, сприяє
зростанню ролі туризму в економічній, со
ціальній і культурній життя, його значення для
країн, що розвиваються, для справи миру;
— співпрацювати з ООН і іншими міжнарод
ними організаціями, також зацікавленими у
розвитку міжнародного туризму [7].
У подальшому на базі даної організації у
1975 році було створено Всесвітню туристичну
організацію (ВТО, а з 2003 р. — ЮНВТО).
Згідно зі статутом, її основною метою є спри
яння розвитку туризму для внесення внеску в
економічний розвиток, міжнародне взаєморо
зуміння, мир, процвітання, загальну повагу і
дотримування прав людини і основних свобод
для всіх незалежно від раси, статі, мови і релігії.
Згідно з рекомендаціями ВТО, національні
туристські організації виконують такі функції:
— представляють урядові інтереси у міжна
родному масштабі;
— укладають двохсторонні і багатосторонні
договори з метою збільшення туристських по
токів між країнами учасниками;
— організовують спільні маркетингові до
слідження туристського ринку;
— знаходять шляхи оптимізації туристсь
ких національних ресурсів;
— залучаються до технічного і фінансово
го співробітництва;
— забезпечують взаємне спрощення митно
го контролю;
— поліцейське і грошове регулювання;
— підтримка технологічних контрактів (на
приклад, у готелях і місцях зимового спорту);
— організовують туристські послуги в на
ціональному і міжнародному масштабах;
— планування і розвиток туризму;
— регулювання і контроль підприємств,
включених до туризму (регулювання і правове
забезпечення готельного господарства, класи
фікація готелів і ресторанів, інспекція і вивчен
ня ліцензій на право діяльності);
— публікація статистики, оглядів, резуль
татів досліджень ринку (вивчення вражень,
аналіз поведінки споживачів);
— збут туристських продуктів в інші краї
ни (створення туристських агентств за кордо
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ном для забезпечення інформацією і збутом,
публікація брошур, листівок, путівників і спе
ціальної туристської інформації);
— просування іноземних туристських
центрів (компанії в пресі, на радіо, телебаченні);
— діяльність по полегшенню, уніфікації і
усуненню митного і прикордонного контролю;
— створення структур по прийому гостей і
забезпечення туристською інформацією (спе
ціальні поліцейські інструкції для допомоги го
стям складені в 19 країнах);
— забезпечення професійної підготовки в
туризмі (курси, семінари, навчальні програми);
— захист і збереження туристських ре
сурсів і ексклюзивної спадщини країни (мону
ментів, історичних місць), компанії по захисту
культури та мистецтва;
— охорона оточуючого середовища (прове
дення компанії по охороні природи, парків
відпочинку, природних ресурсів) [12].
Таким чином, ми бачимо, що сучасний етап
розвитку туристичного бізнесу характери
зується одночасною глобалізацією та інтенсив
ною галузевою диверсифікацією. В цьому
аспекті набуває особливої значущості реаліза
ція державної політики сприяння національно
му туризму, в т.ч. за рахунок розвитку сільсько
го зеленого туризму в його різних напрямах.
Надзвичайно важливим є вирішення питання
кадрового забезпечення для різних сфер тури
стичнорекреаційної діяльності (готельноре
сторанна справа, курортний бізнес, екскурсій
ноанімаційна діяльність тощо).
ВИСНОВКИ

У статті проаналізовано особливості ста
новлення туристичної галузі. Виділено основні
фактори розвитку туризму на макро, мезо та
макрорівнях. До них зокрема віднесено: загаль
ний рівень добробуту населення, стабільність
соціального клімату, рівень розвитку виробни
чої та соціальної інфраструктури, імідж тури
стичних закладів. Доведено необхідність до
слідження специфіки виникнення туристично
го бізнесу як напряму економічної діяльності.
Обгрунтовано еволюційний характер розвитку
туризму, висвітлено основні чинники, які обу
мовили перетворення на потужну індустрію.
Проаналізовано процес формування систе
ми інфраструктурного забезпечення як скла
дової конкурентоспроможної діяльності су
б'єктів туристичної галузі. Доведено роль між
народних наднаціональних об'єднань у станов
ленні сучасного туристичного бізнесу. Обгрун
товано еволюційний характер становлення
транснаціональних туристичних об'єднань.
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Визначено значення Міжнародного союзу ту
ристичних організацій та Всесвітньої туристич
ної організації як наднаціональних інтеграцій
них структур. Обгрунтовано роль державних
інститутів у забезпечення конкурентоспро
можного розвитку туристичної галузі. Наголо
шується на необхідності розробки та реалізації
виваженої національної стратегії розвитку ту
ристичного бізнесу, однією із складових якої
мають бути питання кадрового забезпечення.
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THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF IMPROVEMENT OF LAND RELATIONS
IN MODERN CONDITIONS

У статті обгрунтовується, що земельні перетворення в Україні стали причиною небаченої кризи у сільськогоспоC
дарському землекористуванні, занепадом його на внутрішньому і зовнішньому ринках, але стали благом для тих, хто
не створює самого блага, умов для кращого життя громадян України. Обгрунтовано недоцільність зняття мораторію
на купівлюCпродажу земельних паїв, орієнтованого на заволодіння олігархатом 72 % території, представленої
сільськогосподарськими угіддями. Акцентується увага на процес розвитку фермерських господарств на засадах довC
гострокової оренди земельних паїв та сільськогосподарських кооперативів на засадах спільної часткової власності
на землю з особистою участю власників паїв у процесі виробництва, що сприятиме їх економічній незалежності та
формуванню сприятливого впливу на суспільноCполітичний, фінансовий, екологічний клімат в Україні та її регіоC
нах. Акцентується увага, що взятий курс держави на продажу земельних паїв — це злочин українського народу.
The article substantiates that land transformations in Ukraine have caused the unprecedented crisis in agricultural
land use, its decline in the domestic and foreign markets, but have become a boon for those who do not create the best
conditions for the better life of Ukrainian citizens. The inappropriateness of lifting the moratorium on the sale and purchase
of land shares is justified as 72% of the territory represented by agricultural land oriented to the oligarchy. The lifting of
the moratorium on the sale and purchase of land units for Ukrainians will mean even greater poverty. The attention is
focused on the process of development of farms on the basis of longCterm lease of land shares and agricultural cooperatives
on the basis of joint partial ownership of land with the personal participation of shareholders in the production process,
which will contribute to their economic independence and the formation of a favorable impact on socioCpolitical, financial,
financial, in Ukraine and its regions. Attention is drawn to the fact that the state's course of sale of land shares is a crime
of the Ukrainian people. It is indicated if the lifting of the moratorium by the Verkhovna Rada of Ukraine in such a case
should create conditions for raising the rent to a tenant who would not be profitable to sell spare shares. It is substantiated
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that the Ukrainian fertile lands that are trying to turn into a sale and purchase item looks criminal. The process of land
parsing contradicts the Basic Stock — the Constitution of Ukraine. The lifting of the plant moratorium should result in
the incompleteness of a number of legislative acts in order to minimize the negative consequences in the system of land
relations and land management. The lifting of the moratorium on the sale and purchase of land units will lead to the
devaluation of the national currency. Poor people As a result, they will become poorer and the rich will become even
richer. It is substantiated that the Systematic steps in the direction of the adoption of laws, as a matter of priority, are at
least such laws as "On the prohibition of change of purpose of land shares", "On zoning of lands", "On development of
rural territories", "On harmonization of development of branches of agriculture", "On the obligatory use of land on the
basis of land management projects", "On protection of farms" and others.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Питання конкурентоспроможності сіль
ськогосподарського землекористування в умо
вах сучасних земельних відносин є предметом
численних дискусій серед різних верств насе
лення України. Підстав для цього є безліч,
оскільки за 30річний період земельних пере
творень, колиcь здорова економіка землекори
стування, нині пронизана небаченою кризою і
занепадом його на внутрішньому і зовнішньо
му ринках. Справедливо відзначив один з ав
торів [1, с. 53], що ринкова реформа стала бла
гом для тих, хто не створює самого блага, умов
для кращого життя. Ті, хто їх створює, погруз
ли у злиднях, втративши сподівання на краще
життя.
За таких умов, ми відстоюємо позицію кон
тролю за недопущенням зняття мораторію на
купівлюпродажу земельних паїв, як найгіршо
го сценарію формування конкурентного сере
довища та конкурентних відносин.
Зняття мораторію на купівлюпродажу зе
мельних паїв для українців буде означати ще
більшу злиденність.
Ми переконані, що земля переставши бути
власністю українського народу, перейде у
власність окремих багатіїв, які незаконно на
жили мільярдних статків. Сьогодні вони, за
підтримки Президента України, Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів, всупереч
волі українського народу, всупереч національ
них економічних інтересів намагаються пере
творити українські родючі землі у предмет
купівліпродажу. Це виглядає злочинно.
Передплатний індекс 21847

На основі аналізу об'єктивних можливо
стей земельноресурсного потенціалу авто
ри доходять важливого висновку, що ро
дючі грунти перетворюють її в сільськогос
подарську наддержаву, здатну нагодувати
"від 140—150 млн до 500—500 млн чоловік"
[2, с. 26].
Тому не випадково, так звана, група Джор
жа Сороса береться за подолання бар'єру, що
стоїть на шляху до отримання у власність
більше 72% території України, покритої
сільськогосподарськими угіддями.
Відтак однією з ключових стратегічних пе
редумов формування конкурентних переваг
сільськогосподарського землекористування є
формування таких ринкових інститутів, за до
помогою яких якщо і не вдасться запобігти
зняттю мораторію на купівлюпродажу земель
них паїв, то створити такі умови, за яких влас
никам паїв буде не вигідно їх продавати. Спра
ведливо відзначають відомі в Україні і за рубе
жем вчені [3, с. 29], що "розвинена інституцій
на система дає позитивний ефект навіть за "до
рогого" уряду.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Пошукам раціонального вибору земельних
відносин, активних дій держави у цьому кон
тексті присвячено праці Д.І. Бабміндри,
В.М. Гейця, Д.С. Добряка, Й.М. Дороша, О.В. Ла
зарєвої, А.Г. Мартина, Л.Я. Новаковського,
П.Т. Саблука, А.Я. Сохнича, М.Г. Ступеня,
А.М. Третяка, В.В. Юрчишина та інших вчених.
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Проте результати їх досліджень не стали
вирішальною силою розвитку ситуації на рин
ку землі, не справили визначального впливу на
формування конкурентних стратегій сільсько
господарського землекористування, через що
аграрний сектор економіки втратив приваб
ливість для припливу інвестицій.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування концепції
створення сприятливих умов у короткостроко
вому періоді для розвитку сільськогосподарсь
кого землекористування, що справить позитив
ний вплив на забезпечення конкурентоспро
можності аграрного сектора економіки, ефек
тивність розвитку земельних відносин ринко
вого типу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В останні десятиріччя в Україні динамічно
здійснюються масштабні земельні перетворен
ня, хоча, переважно, не завжди орієнтовані на
економічне пожвавлення показників добробу
ту народу, раціональне і ефективне викорис
тання землі.
Водночас з поля зору у владних структур не
випадає ідея про зняття мораторію на купівлю
продаж земельних паїв, що створює реальну
загрозу існування самої держави — України,
адекватне її становище у світовому економіч
ному вимірі. Відзначимо, що паювання земель
— це далекоглядний приціл міжнародних
організацій (МВФ, СБ та ін.), з метою заволод
іння чорноземами України, яких нині на
лічується майже 28 млн га, що становить 8—
15% світових запасів. Без попереднього паю
вання сільськогосподарських угідь заволодіти
землею колективної форми власності було не
можливим апріорі. Це дає підстави стверджу
вати, що паювання землі стало інструментом
цілеспрямованої політики позбавлення землі
тих, хто її обробляє, тих, для кого земля є
"дійною коровою" у випадку економічних по
трясінь. Адже історія має приклади, що завдя
ки корові люди виживали, забезпечували
цивільні потреби реального життя і інші потре
би. Ми переконані, що не можна обстоювати
ідею паювання земель з наступними їх прода
жем, оскільки це суперечить Основному зако
ну — Конституції України, хоча зростання вла
ди з олігархатом дозволили собі її порушити у
власних інтересах.
Але, Конституція України, заклавши фун
дамент приватного землеволодіння, надала
можливість отримати землю для ведення осо
бистого селянського господарства, садівницт
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ва, городництва, сінокосіння, для випасу худо
би і створення фермерських господарств та
інших потреб.
Хіба цього недостатньо, щоб підвищувати
добробут суспільства, підвищити конкурен
тоспроможність аграрного сектора економіки,
яка відіграє визначальну роль на внутрішньо
му і зовнішньому ринках.
Відповідно до цього логічним видається, що
суспільство не має права ухилятись від дотри
мання чинного законодавства у системі земель
них відносин та управління земельними ресур
сами, яким би воно було недолугим.
Але що дало для України та її громадян па
ювання сільськогосподарських угідь, яке но
сить суперечливий характер. Таке паювання,
яке проведено під лобістським впливом окре
мих політикоекономічних кіл, підриває місце
ву економіку, активізує міграцію капіталу.
Якщо колгоспнорадгоспна модель не до
пускала деребану землі, то паювання земель
створило штучні передумови для поширення
тіньової економіки, ускладнило господарську
діяльність на землі, звело до нульової познач
ки активність людей і інші негативи.
За такої ситуації суспільство втратило до
віру до влади.
Зруйнована економіка стала причиною
того, що ВВП України з початку 90х років че
рез спад виробництва, сплеск інфляції ско
ротився майже на 50% за період на кінець
2018 року. В душах селян зародився бунт, і не
безпідставно, оскільки 70% економіки нале
жать сім'ям олігархів.
Зважаючи на нарікання прогресивної час
тини суспільства України, виникла необхідність
порятунку ситуації, яка нині суперечить нор
мам і стандартам якості життя, погіршує еко
логію грунтового покриву. Не можна допусти
ти, щоб зняття мораторію на купівлюпродажу
земельних паїв стало інструментом у руках олі
гархів, які запровадять "свої" правила гри на
ринку сільськогосподарської продукції, спеку
люватимуть стандартами її якості.
Законодавчому закріпленню процедури
зняття мораторію на купівлюпродажу земель
них паїв має стати на заваді незавершеність
цілої низки законодавчих актів, тобто держа
ва, принаймні, мала б створити правову базу
для цього, а не жити у правовому безладі. Тут
поспіху не можна допустити. Так, прийняття
закону "Про обіг земель сільськогосподарсь
кого призначення" вже не достатньо для об
грунтування доцільності і правомочності знят
тя мораторію, хоча його важливість незапереч
на.
Передплатний індекс 21847
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Окремо зупинимось на пріоритетних зако
нах, які б мали доповнити і позитивно вплину
ти на формування системи законодавчих актів
у контексті зняття мораторію на купівлюпро
дажу земельних паїв, щоб мінімізувати нега
тивні наслідки у системі земельних відносин і
управління земельними ресурсами.
Системними кроками у напрямі прийняття
законів, першочерговими, принаймні є такі за
кони, як "Про заборону зміни цільового при
значення земельних паїв", "Про зонування зе
мель", "Про розвиток сільських територій",
"Про гармонізацію розвитку галузей сільсько
го господарства", "Про обов'язковість викори
стання землі на основі проектів землеустрою",
"Про захист фермерських господарств" та ін.
За таких обставин, коли закони будуть ко
релювати один з одним, у якійсь мірі будуть
ліквідовані законодавчі прогалини з подолан
ня деструктивних процесів у сфері земельних
відносин.
Але треба сказати, що протистояти позиції
влади, яка намагається під будьяким приводом
зняти мораторій на земельні паї надзвичайно
важко, хоча ситуація не безнадійна, оскільки
закон врештірешт не зобов'язує власників паїв
їх продавати. Це означатиме, що паї можуть
перебувати і надалі в оренді, поєднуючи інте
реси орендаря і орендодавця.
Слід усвідомлювати, що орендні відносини
добре розвинені у багатьох країнах ЄС і світу.
Так, сільськогосподарські підприємства Чехії
і Словакії здійснюють господарську діяльність
на орендованих землях, частка яких складає
відповідно 91 і 96 %.
Фермерські господарства Естонії, Німеччи
ни, Бельгії мають понад 60% орендованих зе
мель, в Іспанії, Італії, Швеції та Нідерландах
— у межах 30—40 %. У Данії, Польщі та Австрії
частка орендованих земель складає до 30%.
Показовим є приклад того, що у багатьох краї
нах ЄС спостерігається тенденція розширення
площі орендованих земель.
Водночас головним залишається те, що
земля, яка передана в оренду, залишається
власністю орендодавця, яка може бути йому
повернена після закінчення терміну дії дого
вору про оренду. Так, є багато нарікань до
орендарів щодо споживацького ставлення до
землі. Їх часто називають земельними бра
коньєрами.
Але ця проблема може бути розв'язана шля
хом продовження терміну оренди з 1—3 років
на термін 6—10 і більше років. За даними дже
рела [4, с. 24] така тенденція має вектор до зро
стання. Якщо у 2001 році переважала оренда
Передплатний індекс 21847

землі на 1—3 роки (45,7 %), то у 2015 р. — 3,1 %.
І навпаки, якщо у 2001 році оренда на 6—10
років складала 11,3 %, то у 2015 році — 46,4%.
Це ті терміни, які дозволять "зростись" орен
дарю з орендованою землею, вважати її влас
ною і відповідно використовувати її з урахуван
ням всіх екологічних вимог.
Довгострокова оренда буде активізувати
орендаря до використання землі на підставі
розроблених проектів землеустрою, де одним
з важливих є питання сівозмін, які вирішують,
щонайменше, три питання — продуктивності
землі, екології грунтового покриву, стабілізації
агроекоистеми. Особливо відзначимо, що "ста
ра" тенденція проектування сівозмін, під якою
розумілось "чергування культур у просторі і
часі" себе вичерпала. Натомість сьогодні є інше
розуміння поняття "сівозміни" — це чергуван
ня культур лише у часі. Такі сівозміни назива
ють динамічними, часто називають їх адаптив
ними, хоча суть від цього не міняється.
Суть цих сівозмін полягає в тому, що чер
гування культур у сівозмінах не "прив'язуєть
ся" до чергування культур, передбачених про
ектом землеустрою. Головний принцип та
кий — кожна сільськогосподарська культура і
навіть сорт у відповідності із своїми біологіч
ними особливостями повинна бути розміщена
за кращими попередниками для того, щоб нор
мально розвиватись.
Перехід до таких сівозмін зумовлено на
самперед об'єктивною необхідністю адаптова
ності до кон'юнктури ринку продукції та впли
ву погодних умов, які можуть визначати
відступлення від переліку тих культур, що пе
редбачені проектом землеустрою. За мірками
"старих традицій" такі сівозміни формально
вважались "не освоєними", за що керівництву
сільськогосподарських підприємств вказува
лось на недопустимість відхилень такого чер
гування культур у сівозмінах.
У системі динамічних сівозмін кожна ділян
ка ріллі стає сівозміною, що спростовує про
цедуру моніторингу за їх освоєнням за рока
ми.
Крім того, радикальне оновлення земельних
відносин, яке суттєво зможе стабілізувати еко
номічну ситуацію в Україні, ми покладаємо на
створення мережі організаційноправових
форм господарювання на засадах спільної ча
сткової власності на землю. Такими структу
рами є кооперативна форма господарювання на
основі об'єднання земельних паїв громади з
метою крупнотоварного виробництва, яка є
кращою альтернативою організації виробниц
тва і праці.
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Позитивні сторони такого сценарію є оче
видними. Але це загальні міркування або рівень
гасел.
Розглянемо детальніше підняте питання.
Наприклад, орендодавець, здавши в оренду зе
мельний пай площе 4,0 га в кінці маркетинго
вого року зможе отримати оренду плату за
умови 5% від нормативної грошової оцінки в
сумі 6 тис. грн (30 тис. грн 5%: 100 4 га).
Використовуючи земельний пай на засадах
спільної часткової власності на землю, в за
лежності від структури посівних площ, реалі
заційної ціни продукції, витрат на її виробниц
тво, власник паю зможе за рік заробити 60—
80 тис грн, тобто у 10 разів більше, ніж отри
мав би він орендну плату. Тобто зарплата його
буде приближатися до заробітної плати у про
мисловості. Але головне, що буде знижено
рівень безробіття — проблему номер один на
селі.
Але дієві зрушення в аграрному секторі еко
номіки будуть активізовані у випадку цілесп
рямованої та системної діяльності не тільки
виробництва рослинницької і тваринницької
продукції, але і її переробки, що створить по
мітний ефект у боротьбі за конкурентні пере
ваги.
Це дає підстави стверджувати, що нова кон
цепція регулювання земельних відносин носи
тиме соціальноорієнтований характер, спри
ятливий для розвитку конкурентних переваг
сільськогосподарського землекористування в
умовах ринкової економіки.
ВИСНОВКИ

Отже, ні один орган державної влади, ні
один Уряд України, який за роки незалежності
змінювався 18 разів не зможуть відповідати за
непередбачувані наслідки, знявши мораторій на
купівлюпродажу земельних паїв. Уряди при
ходять і швидко відходять, а земельна пробле
ма може набрати незворотного жорстокого
характеру, що посилить злочинність, зло
дійство та ін., позбавивши соціального захис
ту селянина. Базові конкурентні переваги сіль
ськогосподарського землекористування актив
но можуть розвиватись завдяки оренді землі з
метою створення фермерських господарств та
сільськогосподарських кооперативів на заса
дах спільної часткової власності на землю за
участі власників земельних паїв у процесі ви
робництва сільськогосподарської продукції.
Розраховувати на позитивні тенденції активі
зації інвестицій на село за результатами знят
тя мораторію на купівлюпродажу виглядає не
переконливо. Показовим є те, що ні на один
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колосок не збільшиться виробництво зернових,
а 70 млн тонн збору врожаю зернових культур
сьогодні є свідченням того, що сучасна модель
розвитку аграрного сектора може демонстру
вати високий потенціал соціальноекономічної
спрямованості і без продажу землі. Потрібно
розуміти, що земля є матеріальною основою
існування людей, і ніхто — ні Президент, ні
Уряд, ні Верховна Рада України не мають пра
ва позбавляти життя людини. Продаж землі —
це злочин проти українського народу. Ми вба
чаємо, що єдиний спосіб вирішення проблеми
щодо продажу земельних паїв бажаючими
власниками — це продаж її державі, з наступ
ною передачею в оренду зацікавленим у цьому
громадянам.
Важливо сконцентрувати увагу на тому, що
зняття мораторію на купівлюпродажу земель
них паїв призведе до девальвації національної
валюти. У цьому разі гроші, отримані за про
даж земельного паю, невдовзі будуть витрачені,
і людина може стати зайвою на рідній землі.
Бідні люди на селі стануть ще біднішими, а ба
гаті — ще багатшими. Невже український се
лянин, а відтак весь працьовитий український
народ, хоче такого сценарію розвитку подій,
подій, направлених на знищення колиски нації
— села і його працелюбивих людей.
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AUDIT OF FIXED ASSETS IN ENTERPRISE AND AREAS OF IMPROVEMENT
Автори статті розглянули сутність основних засобів на підприємстві, нормативноCправове регулювання органіC
зації та проведення їх аудиту в Україні. В роботі доведено важливість та необхідність проведення аудиторської переC
вірки обліку основних засобів на підприємствах, адже ефективність їх використання впливає на фінансові результаC
ти суб'єктів господарювання. Жодне підприємство не може здійснювати свою фінансовоCгосподарську діяльність
без використання основних засобів. Без оптимально організованого обліку основних засобів на підприємстві не можC
ливе їх ефективне використання та відповідно прийняття ефективних управлінських рішень управлінським персонаC
лом підприємства кожного. В роботі визначено мету та завдання аудиту основних засобів суб'єктів господарювання.
Розроблено тест внутрішнього контролю основних засобів на підприємстві, який має здійснюватися на початковому
етапі аудиту основних засобів та надавати аудитору необхідну інформацію для розробки оптимальної програми аудиC
ту, враховуючи особливості діяльності кожного підприємства. Також у статті наведено заходи з вдосконалення аудиту
основних засобів, а саме: запропоновано вдосконалений план аудиторської перевірки, вдосконалена програма аудиC
ту, розроблені робочі документи. Крім того, запропоновано додавати до аудиторського висновку рекомендаційний
лист, який матиме виявлені порушення, недоліки в обліку основних засобів та напрями їх усунення, а також запропоC
новані заходи з вдосконалення обліку основних засобів. Впровадження в діяльність будьCякого підприємства рекоC
мендованих заходів, розроблений тест внутрішнього контролю, програми аудиту основних засобів та розроблених
робочих документів дозволять аудитору отримувати більше інформації про стан обліку основних засобів на
підприємстві, а відповідно формувати аудиторський висновок (звіт) на основі більшої кількості доказів. Тобто проC
ведене дослідження дозволило надати такі рекомендації щодо вдосконалення аудиту основних засобів на підприємстві:
використовувати розроблений тест внутрішнього контролю основних засобів на підприємстві, провадити аудит за
новими, вдосконаленими планом та програмою; використовувати розроблені робочі документи аудитора; надавати
керівництву рекомендаційний лист.
The authors of the article considered the essence of fixed assets at the enterprise, the legal regulation of the organization
and their audit in Ukraine. The importance and necessity of auditing the accounting of fixed assets at enterprises is
proved in the work, because the efficiency of their use affects the financial results of economic entities. No enterprise can
carry out its financial and economic activities without the use of fixed assets. Without optimally organized accounting of
fixed assets at the enterprise it is impossible to use them effectively and, accordingly, to make effective management
decisions by the management personnel of the enterprise of everyone. The work defines the purpose and objectives of the
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audit of fixed assets of economic entities. A test of internal control of fixed assets in the enterprise is developed, which
should be carried out at the initial stage of the audit of fixed assets and provide the auditor with the necessary information
to develop an optimal audit program, taking into account the specific activities of each enterprise. Also, the article
describes measures to improve the audit of fixed assets, namely: proposed an improved audit plan, an improved audit
program, and developed working documents. In addition, it is proposed to include in the audit report a letter of
recommendation that will identify irregularities, deficiencies in accounting for fixed assets and remedies, as well as
proposed measures to improve accounting for fixed assets. Implementation of recommended measures in any enterprise,
internal control test, fixed asset audit program and working documents will allow the auditor to obtain more information
about the accounting of fixed assets at the enterprise, and accordingly to form an audit report (report) on the basis of
more evidence. That is, the research made it possible to provide the following recommendations for improving the audit
of fixed assets at the enterprise: to use the developed test of internal control of fixed assets at the enterprise, to audit the
new, improved plan and program; use the developed working documents of the auditor; provide guidance to management.

Ключові слова: основні засоби, аудит, програма аудиту, план, робочий документ, запис,
аудиторський висновок.
Key words: fixed assets, audit, audit program, plan, working document, record, audit report.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

На сучасному етапі господарська діяльність
підприємств не можлива без використання
основних засобів. Ефективні управлінські
рішення щодо основних засобів передбачають
наявність чітко організованого, раціонального
обліку операцій з основними засобами. Проте
на сьогодні чимало підприємств стикаються з
достатньою кількістю проблем у напрямі по
даткового та фінансового обліку і аудиту
основних засобів, наприклад: частими змінами
та поправками нормативноправового регулю
вання щодо основних засобів; відсутністю взає
мозв'язку між фінансовим та податковим об
ліком основних засобів, а також постійними
змінами справедливої вартості основних за
собів, і як наслідок, необхідністю їх переоцін
ки, інвентаризації тощо. Тому на сьогодні ви
вчення та вдосконалення аудиту основних за
собів є актуальним питанням як запорука ве
дення обліку основних засобів з дотриманням
вимог чинного законодавства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості аудиту основних засобів, зміст
цього поняття загалом, його мета і задачі дос
ліджувалися в публікаціях вітчизняних вчених,
а саме: Радіонової Н.Й., Макаренка А.П., Бу
тинця Ф.Ф., Меліхової Т.О. та інших. За сучас
Передплатний індекс 21847

них умов господарювання керівництво під
приємств прагнуть одержати об'єктивну інфор
мацію про стан і використання основних за
собів, а тому з метою надання надійної інфор
мації її користувачам аудит основних засобів є
вагомою складовою.
Таким чином, враховуючи мінливість умов
функціонування підприємств, питання вдоско
налення аудиту основних засобів потребує по
дальшого дослідження.
За мету написання статті було поставлено
розкрити основи теоретичного та практично
го характеру аудиту основних засобів, а також
розробити заходи, спрямовані на підвищення
його ефективності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Методологічні засади обліку основних за
собів встановлені Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби",
МСБО 16 "Основні засоби", Законом України
"Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність Україні", Податковим кодексом Ук
раїни та іншими наказами, інструкціями, поста
новами міністерства фінансів України. Аудит
основних засобів підприємства має підтверди
ти дотримання вимог зазначених нормативно
правових актів та здійснюватися на основі За
кону України "Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність".
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Таблиця 1. Рекомендований план проведення аудиту основних засобів на підприємстві
№

Етапи

Мета

Завдання

1

2

3
Координація кола питань
та правового
забезпечення договірних
умов проведення
аудиторської перевірки.

4
Знайомство з господарською діяльністю
клієнта, оцінка системи внутрішнього
контролю та бухгалтерського обліку,
визначення аудиторського ризику,
суттєвості, планування аудиту основних
засобів

Підготовчий

1

Основний

2

Заключний

3

Незалежна перевірка
достовірності звітності
щодо основних засобів
підприємства

Термін
аудиту
6

Перелік процедур
5
Обмін листами,
укладання договору
ознайомлення з
діяльністю
підприємства:
опитування,
тестування
Перевірка всіх
операцій щодо
основних засобів

ПІБ
7

Визначити відповідність основних
засобів законодавчим вимогам та
статутним документам, достовірність
первинних даних про формування та
використання основних засобів,
повноту та своєчасність відображення в
облікових документах та фінансовій
звітності, провести арифметичні
розрахунки сум ПДВ, амортизації та
інших
Розробка та надання рекомендацій щодо Систематизації та
Складання
покращення обліку основних засобів,
обгрунтування
аудиторського звіту на
отриманої інформації
основі отриманих даних, які дозволять вдосконалити облік
основних засобів
отриманих при
проведенні аудиторської
перевірки

Джерело: удосконалено авторами на основі [1].

Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" ос
новні засоби — це такі матеріальні необоротні ак
тиви, що утримуються підприємством задля вико

ристання в господарській діяльності у процесі ви
робництва, реалізації та очікуваний строк корис
ного використання яких більше одного року [13].

Таблиця 2. Тест внутрішнього контролю обліку основних
засобів на підприємстві
№ п/п
Перелік питань
1
2
1.
Чи закріплено бухгалтера, що займається обліком основних засобів?
2.
Чи розроблено посадову інструкцію для бухгалтера, що здійснює облік основних засобів?
3.
Чи визначені матеріально-відповідальні особи за збереження основних засобів?
Чи укладено договори про матеріальну відповідальність з особами, які відповідають за
4.
збереження основних засобів?
5.
Чи проводиться інвентаризація основних засобів?
6.
Як часто проводиться інвентаризація основних засобів?
7.
Як оформлюються результати інвентаризації основних засобів?
8.
Чи перевіряється правильність віднесення об’єктів до основних засобів?
9.
Яким методом нараховується амортизація в бухгалтерському та податковому обліку?
10.

Чи перевіряється правильність нарахування амортизації по основним засобам?

11.

Чи здійснюється переоцінка основних засобів, як оформлюються її результати?

12.

Чи розподіляються основні засоби по призначенню (виробничі, невиробничі)

13.
14.
15.
16.

Якими первинними документами оформлюються операції по надходженню та вибутті
основних засобів?
Як здійснюється нарахування ПДВ у разі безкоштовної передачі основних засобів?
Як здійснюється нарахування податку на прибуток при реалізації основних засобів?
Чи застосовується індекс інфляції для цілей оподаткування прибутку у разі реалізації
основних засобів, правильність його застосування?

17.

Чи відображалися в обліку операції, пов’язані з орендою основних засобів?

18.

Чи відображалися в обліку лізингові операції?

19.

Чи відображалися в обліку витрати на ремонт основних засобів?

20.

Чи правильно ведеться синтетичний облік основних засобів?
Чи відповідають записи аналітичного та синтетичного обліку записам у формах
21.
бухгалтерської звітності по рахунку 10 «Основні засоби»?
Джерело: удосконалено авторами на основі [1].
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Процедури
3
опитування
опитування
перевірка документів
перевірка документів
перевірка документів
перевірка документів
перевірка документів та
арифметичні розрахунки
перевірка документів
перевірка документів, усне
опитування персоналу,
інвентаризація
перевірка документів і
дотримання правил обліку
перевірка документів
перевірка документів
перевірка документів
перевірка документів і
дотримання правил обліку
перевірка документів і
дотримання правил обліку
перевірка документів і
дотримання правил обліку
Перевірка
Перевірка
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Таблиця 3. Вдосконалена програма аудиту основних засобів
Завдання
перевірки
2
Аудит
додержання
вимог
законодавства
до організації
обліку
основних
засобів

Джерела
інформації
3
Установчі
документи,
рішення власника
на проведення
операції з
основними
засобами, наказ
про облікову
політику
підприємства

2

Перевірка
операцій із
надходження
основних
засобів

Акти прийманняпередачі основних
засобів, накладні,
податкові
накладні, наказ
про створення
приймальної
комісії, договори з
постачальником
(підрядниками)
інвентарні картки

3

Перевірка
правильності
нарахування
амортизації

Наказ про
облікову політику,
розрахунок
амортизації

4

Аудит
наявності та
збереження
основних
засобів на
підприємстві

Посадові
інструкції,
договори
матеріальної
відповідальності,
інвентарні картки,
описи інвентарних
карток, технічні
паспорти,
креслення,
інвентарні списки,
інвентарна книга,
накладні на
внутрішнє
переміщення

5

Перевірка
операцій з
ремонту,
переоцінки та
поліпшення
основних
засобів

Акти виконаних
робіт, кошториси
витрат, відомості
про балансову
вартість об’єктів
основних засобів,
накладні,
податкові
накладні,
договори з
підрядниками

№
1
1

Необхідні аудиторські процедури
4
1. Перевірка установчих документів та визначення їх
відповідності вимогам чинного законодавства.
2. З’ясування форми бухгалтерського обліку.
3. Перегляд в наказі про облікову політику наявності
всіх обов’язкових елементів щодо обліку основних
засобів.
4. Ознайомлення з політикою підприємства щодо
обліку основних засобів.
5. Ознайомлення з електронними носіями інформації
про основні засоби та з системою автоматизованого
обліку.
6. Ознайомлення з графіками інвентаризацій та
документообігу
1. Встановлення напрямів надходженням основних
засобів на підприємство.
2. Визначення правильності формування первісної
вартості об’єкта основних засобів.
3. У разі самостійного виготовлення визначення
доцільності понесених витрат
4. Здійснення формальної перевірки первинних
документів при надходженні основних засобів.
5. Перевірка правильності та законності віднесення сум,
сплачених постачальникам до податкового кредиту з
ПДВ.
6. Оцінка стану претензійної роботи з контрагентами,
якщо на підприємстві були випадки виявлення нестач.
7. Перевірка правильності відображення операцій з
надходження основних засобів на рахунках
бухгалтерського обліку
8. Перевірка правильності визнання та формування
первинної вартості основних засобів
1. Ознайомлення з обраним методом амортизації.
2. Перевірка правильності формування первинної
вартості основних засобів, та їх групування.
3. Розрахунок згідно з обраним методом амортизації
основних засобів та перевірка відповідності з
розрахунковими даними бухгалтерії.
4. Перевірка відповідності даних в розрахунках з
даними в звітності
1. Перевірка наявності основних засобів на
підприємстві. Здійснення візуальної перевірки умов
збереження основних засобів (наявність у разі потреби
сигналізації, металевих дверей, замків та інших
необхідних умов).
2. Встановлення матеріально відповідальних осіб, на
відповідальному зберіганні яких перебуває той чи
інший об’єкт основного засобу.
3. Перевірка стану збереження рухомого складу
основних засобів (приміщення гаражів та інші
приміщення).
4. Перевірка матеріалів інвентаризації ОЗ.
5. Простеження чи були здійсненні, заходи спрямовані
на відшкодування нестач по основних засобах (якщо
таке мало місце на підприємстві) та чи здійсненні вони
згідно із чинним законодавством.
6. У разі потреби та за домовленістю з керівником
підприємства аудитор може взяти участь у
інвентаризаційному процесі з метою отримання
впевненості, що на балансі підприємстві всі основні
засоби є активами
1. Перевірка доцільності та правомірності здійсненого
ремонту.
2. Встановлення правильності напряму списання витрат
з поліпшення основних засобів.
3. Визначення порядку виникнення податкових подій
при здійсненні операцій з поліпшення основних засобів
4. У разі, якщо поліпшення основних засобів
здійснюється господарським способом, встановлення
правильності формування витрат (матеріали, заробітна
плата тощо).
5. Перевірка правильності відображення операцій з
переоцінки основних засобів

Вид
перевірки
5
Юридична
перевірка

Робочий
документ
6
1. РД1
2. РД2
3. РД3
4. РД4
5. РД6
6. РД7

Логічна,
арифметична,
взаємна,
візуальна
перевірки

1. РД8
2. РД9
3. РД10
4. РД11
5. РД12
6. РД13
7.РД14
8.РД15

Арифметична,
співставлення

1. РД16
2. РД17
3. РД18
4. РД19

Юридична,
взаємна,
візуальна
перевірки,
інвентаризації

1. РД20
2. РД21
3. РД22
4. РД23
5. РД24
6. РД25

Арифметична,
зіставлення,
логічна

1. РД26
2. РД27
3. РД28
4. РД29
5. РД30

Джерело: удосконалено авторами на основі [9, 14].

Передплатний індекс 21847

33

АГРОСВІТ № 2, 2020

За даними
аудиту

Знос

Первинна
вартість

Відхилення

Знос

Первинна
вартість

Знос

За даними
обліку
Первинна
вартість

№ Документу та
дата отримання

Умови
отримання
(купівля,
передача,
внесок тощо)

Відповідальна
особа

Місце
зберігання

Назва
основного
засобу

№

Таблиця 4. Робочий документ (РД20) аудитора з перевірки наявності основних засобів на
підприємстві

1
2
3
Разом

Х

Х

Х

Х

Джерело: удосконалено авторами на основі [22].

Можливість
достовірної оцінки

Строк
використання
більше року

Існує ймовірність
надходження
майбутніх
економічних
вигод

Відхилення
Можливість
достовірної оцінки

Строк
використання
більше року

Існує ймовірність
надходження
майбутніх
економічних
вигод

Х

За даними аудиту
Можливість
достовірної оцінки

Х

Строк
використання
більше року

№ Документу та дата
отримання

Х

За даними обліку
Існує ймовірність
надходження
майбутніх
економічних
вигод

Умови отримання

Х

Відповідальна особа

1
2
Разом

Місце зберігання

Назва основного
засобу

№

Таблиця 5. Робочий документ (РД15) аудитора з перевірки визнання основних засобів
на підприємстві

Джерело: удосконалено авторами на основі [22].

На думку Стригуль Л.С. та Тімонова А.С.,
основні засоби є основною складовою мате
ріальнотехнічної бази підприємств, а відпові
дно перевірка обліку таких активів — надзви
чайно важливе і складне завдання. На відміну
від бухгалтерського обліку і внутрішнього кон
тролю, які здійснюють у межах підприємства
його працівники, аудит (зовнішній) є конт
рольною діяльністю, яку здійснюють на під
приємстві незалежні суб'єкти господарювання
— аудитори [15, с. 48].
Радіонова Н.Й. переконана, що аудит ос
новних засобів відіграє важливу роль у загаль
ному аудиті підприємства, а тому перед почат
ком проведення аудиту основних засобів необ
хідно сформулювати мету перевірки [14, с. 101].
Аудит основних засобів проводиться з ме
тою перевірки законності, достовірності і до
цільності операцій з ними під час господарсь
кої діяльності підприємства, а також правиль
ності обліку цих операцій та відображення у
фінансовій звітності. Використання науково
обгрунтованої методики здійснення аудиту є
об'єктивним процесом, оскільки сприяє досто
вірності відображення інформації про основні
засоби [14, с. 101].
Проведення ефективного аудиту основних
засобів передбачає наявність плану та програ
ми аудиту. Аудит основних засобів на під
приємстві включає в себе декілька етапів. Ре
комендований план для проведення аудиту
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основних засобів на підприємстві представле
но в таблиці 1.
Дотримання розробленого плану аудиту
основних засобів надає змогу заощадити час та
отримати всі необхідні матеріали, з метою фор
мування звіту по результатам перевірки про
стан обліку основних засобів суб'єкту госпо
дарювання в подальшому. Тест внутрішнього
контролю обліку основних засобів на під
приємстві наведено в таблиці 2.
Крім того, можна запропонувати таку вдос
коналену програму аудиту основних засобів,
яку наведено в таблиці 3.
Впровадження вдосконаленої програми
аудиту основних засобів на підприємстві доз
воляє аудитору охопити всі ділянки обліку
основних засобів.
Проведення аудиту основних засобів перед
бачає заповнення аудитором робочих доку
ментів, в яких має зазначатися інформація щодо
відхилення даних обліку від даних аудиту. Тому,
окрім вдосконаленої програми, рекомендуємо
аудитору під час перевірки обліку основних за
собів використовувати розроблені робочі доку
менти, оскільки у сучасних умовах господарю
вання керівництво підприємств та їх ділові парт
нери прагнуть одержати надійну інформацію
про стан і використання основних засобів.
Так, рекомендуємо використовувати такий
робочий документ перевірки наявності основ
ного засобу на підприємстві (табл. 4).
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Таблиця 6. Робочий документ (РД9) аудитора з перевірки правильності визначення
первинної вартості основних засобів

Разом

Сума додаткових
витрат з доставки,
доведення основного
засобу до необхідного
стану

Сума основного засобу
по документам

Відхилення

Разом

Сума додаткових
витрат з доставки,
доведення основного
засобу до необхідного
стану

Разом

Сума основного засобу
по документам

За даними аудиту

Сума додаткових
витрат з доставки,
доведення основного
засобу до необхідного
стану

Сума основного засобу
по документам

№ Документу та дата
отримання

Умови отримання

№

Назва основного засобу

За даними обліку

1
2
Разом
Х
Х
Джерело: удосконалено автором на основі [22].

Таблиця 7. Робочий документ (РД 30) аудитора з перевірки правильності переоцінки
основних засобів

1
2
Разом

Х

Зміна у сумі
зносу об’єкта
(+;-)

Зміна у вартості
об’єкта (+;-)

Справедлива
вартість, грн

Індекс
переоцінки

Відхилення

Зміна у сумі
зносу об’єкта
(+;-)

Зміна у вартості
об’єкта (+;-)

Справедлива
вартість, грн

За даними аудиту

Індекс
переоцінки

Зміна у сумі
зносу об’єкта
(+;-)

Зміна у вартості
об’єкта (+;-)

Справедлива
вартість, грн

Індекс
переоцінки

Акт переоцінки
основних засобів
(№, дата)

№ Документу та
дата отримання

Назва основного
засобу

№

За даними обліку

Х

Джерело: удосконалено автором на основі [22].

Великого значення в обліку основних за
собів набуло їхнє визнання, тому рекомендує
мо аудиту скористатися наступним робочим
документом (табл. 5).
Одним із найважливіших аспектів ауди
торської перевірки основних засобів є пере
вірка правильності їх оцінки. Важливим завдан
ням аудитора є перевірка правильності форму
вання первинної вартості основних засобів, а
особливо слід звертати увагу на ті основні за
соби, які були придбані за рахунок кредиту бан
ку.
Важливою умовою є підтвердження поне
сених витрат, які включено до первинної вар
тості основного засобу підприємства. Первин
на вартість основних засобів складається з де
кількох сум, тому є надзвичайно важливим пе
ревірити правильність визначення первинної
вартості (табл. 6).
Також рекомендуємо такий робочий доку
мент перевірки переоцінки основних засобів
(табл. 7).
У сучасних умовах господарювання аудит
основних засобів і загальний аудит проводить
ся, в основному, без використання комп'ютерів.
З метою вдосконалення та збереження трудо
вих ресурсів рекомендуємо цей процес спряму
вати на комп'ютеризацію, що спрятиме підви
щенню продуктивності праці аудитора.
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За результатом аудиту основних засобів
формується аудиторський висновок. Крім того,
ми рекомендуємо надавати рекомендаційний
лист, як додаток до аудиторського висновку. В
рекомендаційному листі має бути зазначено
виявлені порушення, недоліки в обліку основ
них засобів та напрями їх усунення, а також
запропоновано заходи з вдосконалення обліку
основних засобів.
ВИСНОВКИ

Отже, аудит основних засобів включає в себе
перевірку обліку придбання, створення, безоп
латного отримання основних засобів, відобра
ження поліпшення основних засобів, їх модер
нізацію, модифікацію, добудову, дообладнання
та реконструкцію. Перераховані операції в умо
вах підприємства, як правило, сприяють
збільшенню майбутніх економічних вигод. Крім
того, перевіряються всі операції щодо вибуття
основних засобів, їх продаж, безоплатна пере
дача або ліквідація. Аудит основних засобів має
постійно вдосконалюватися, модернізуватися
згідно з вимогами певного підприємства та особ
ливості його господарського спрямування.
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MODELING OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF SOCIOECONOMIC STATUS
OF THE REGION TAKING INTO ACCOUNT ECOLOGICAL FACTORS

Розглянуто екологоCсоціальноCекономічний стан регіону з позицій системної динаміки. Проаналізовано вплив
розвитку виробництва на економіку регіону та модель стійкого екологоCекономічного функціонування території.
Досліджено динаміку природного приросту населення, валового регіонального продукту, обсягу реалізованої проC
дукції, фінансових результатів діяльності підприємств та швидкість генерації забруднення і швидкість споживання
ресурсів.
У статті обгрунтовано, що екологоCекономічну систему регіону можливо розглядати як модель динамічного обC
'єкту із безперервним простором і безперервним часом. Для моделювання таких об'єктів доцільно використовувати
чисельні методи імітаційного моделювання безперервних систем, які описуються за допомогою систем диференційC
них (інтегрально диференціальних) рівнянь.
Матеріали здійсненого дослідження дозволяють встановити зв'язок між зростанням населення та станом навкоC
лишнього середовища: поCперше, приріст населення несе відповідальність за екологічні проблеми та, поCдруге,
збільшення кількості людей означає розвиток нових технологій для подолання будьCяких екологічних проблем.
Зростання економічного добробуту населення Київської області залежить від валового регіонального продукту,
обсягу реалізованої продукції, фінансових результатів діяльності підприємств. Також у результаті відбувається
збільшення кількості загального обсягу відходів. Основною рушійною силою довготривалого економічного зростанC
ня є вдосконалення технології та підвищення продуктивності. Із збільшенням продуктивності ми можемо побачити
більш високий обсяг виробництва з меншою кількістю використовуваної сировини. Доведено, що на еколого соцC
іальноCекономічний розвиток регіону впливає забруднення навколишнього середовища. Вказано пропозиції щодо
сталого екологоCекономічного функціонування та розвитку регіону.
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The article considers environmental, social and economic situation of the region in terms of system dynamics. We
analyzed the impact of production development on the economy of the region and the model of sustainable ecological
and economic functioning of the territory.
The social economicCecological model of the region is a theoretical and mathematical framework that takes into
account the multifactorial and interactive effects of the influence of social and environmental factors that determine the
behavior of the system, take into account the points of influence, direct and indirect, in order to improve the conditions
for stable development of the region.
To model the social ecological and economic system, we use the principles of system dynamics, a classic example of
the concept of which is the work of J. Forrester.
We investigated the dynamics of natural population growth, gross regional product sales, financial performance of
companies and the rate of formation of pollution and resource consumption rate.
The article substantiates that the model of a dynamic object with continuous space and continuous time can represent
the ecological and economic system of the region.
To simulate such objects, it is advisable to use numerical simulation methods for continuous systems, which described
by means of systems of differential (integral) differential equations.
The findings of the study allow us to establish a link between population growth and the state of the environment:
first, population growth is responsible for environmental problems and, second, increasing the number of people means
developing new technologies to overcome any environmental problems.
We propose to use indicators that characterize the region's economic growth rate to simulate the functioning and
development of the region's socioCeconomic status, taking into account environmental factors. The following components
of the structure of the territorial economic system, which influence the development of the region progressively or
negatively, are distinguished: social, which is reflected in the dynamics of disposable income per person; financial — the
growth of gross regional product, and environmental — the level of pollution.
The growth of economic wellCbeing of the population of the Kyiv region depends on the gross regional product, the
volume of sales, the financial results of the enterprises. Increasing the amount of total waste is the result. The main driver
of longCterm economic growth is technology improvement and productivity gains. As productivity increases, we can see
higher production with less raw materials used.

Ключові слова: регіон, екологія, тенденції, динаміка, модель системної динаміки, еколо;
го;економічна система регіону.
Key words: region, ecology, tendencies, dynamics, model of system dynamics, ecological and
economic system of the region.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Київська область належить до п'ятірки еко
номічно розвинутих регіонів України (після
м. Києва, Донецької, Дніпропетровської та
Харківської областей) за обсягами валового ре
гіонального продукту (ВРП), який у 2017 році
становив 157,0 млрд грн (у 2014 році — 79,6 млрд
гривень). Структура валової доданої вартості
Київської області у 2018 році складалася таким
чином: сільське господарство, лісове господар
ство та рибне господарство (14,3%), промис
ловість (21,6%) (добувна промисловість і роз
роблення кар'єрів, переробна промисловість,
постачання електроенергії, газу, пари та кон
диційованого повітря, водопостачання, кана
лізація, поводження з відходами), будівництво
(4,2%) та сфера послуг (59,9%) (оптова та роз
дрібна торгівля; ремонт автотранспортних за
собів і мотоциклів, транспорт, складське гос
подарство, поштова та кур'єрська діяльність,
операції з нерухомим майном, державне управ
ління й оборона; обов'язкове соціальне стра
хування, освіта, охорона здоров'я та інші види
послуг).
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Аграрне виробництво є сировиною для хар
чової, легкої, фармацевтичної та хімічної про
мисловості. Але водночас воно здійснює вплив
на навколишнє середовище: земельні ресурси, а
саме поверхневий родючий шар землі, який здат
ний давати значні врожаї. Сільське господарство
більше ніж будьяка інша галузь народного гос
подарства впливає на природне середовище. В
Європі аграрний ландшафт витіснив широколи
стяні ліси, в Україні поля замінили степи.
Екологія регіону полягає в тому, що
діяльність людей впливає на навколишнє сере
довище, так само як і сама стан навколишньо
го середовища впливає на природні процеси і
життєдіяльність самих людей. Екологічний
стан регіону знаходиться під постійним нега
тивним впливом інтенсивного сільського і про
мислового господарства.
Продуктивність сільського господарства
залежить від родючості грунту, його обробля
ють різними засобами, застосовують всілякі
аграрні технології, шо призводить до деградації
грунту, а саме — ерозії грунту, спустошенню,
засоленню, токсикації, втраті земельних площ
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через розвиток інфраструктури, забруднюєть
ся навколишнє середовище пестицидами, гер
біцидами та іншими агрохімікатами. Оскільки
в аграрної промисловості використовуються
різні меліоративні системи і осушення земель,
то порушується режим всіх прилеглих водойм.
Також знищуються звичні місця проживання
багатьох живих організмів, і змінюється еко
система загалом. Постає проблема кількісної
оцінки впливу розвитку агропромислового ви
робництва на економічний розвиток регіону та
вироблення рекомендацій щодо запобігання
негативних наслідків для соціальноекономіч
ного функціонування територій. Тому дослід
ження впливу розвитку аграрного виробницт
ва на економіку регіону та модель стійкого еко
логоекономічного функціонування території
є актуальною.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Наукові дослідження останніх років довели,
що екологічні проблеми впливають на розвиток
економічних систем. Використання методів ма
тематичного, статистичного, економетричного,
імітаційного та аналітичного моделювання, сце
нарні підходи в економіці та екології дозволя
ють встановити закономірності такого впливу.
Першими роботами з моделювання екології на
селення були праці Альфреда Лотки [1, с. 96—
102] та Віто Вольтерра [2, с. 216—218].
В академічних дослідженнях останніх років
вчені все більше приділяють увагу математич
ним моделям, які поєднують знання міждис
циплінарного моделювання. Була здійснена
низка спроб, спрямованих на вдосконалення
існуючих моделей. У 1960х роках почали пуб
лікуватися дослідження з екологічної та ресур
сної економіки (Barnett and Morse [3, с. 5—7]
Особливу увагу взаємозв'язку між еконо
мічним зростанням та екологічними обмежен
нями та його наслідками надали Барклі та
Seckler [4, с. 76—79].
Розробкою математичних моделей та сце
наріїв розвитку зазвичай займалися в природ
ничих науках. У соціальних науках, за винят
ком економіки, існує обмежений науковий інте
рес до математичних моделей та розробки сце
наріїв розвитку подій. Це пояснюється тим, що
соціальні процеси є надто складними, вони зна
ходяться під впливом величезної кількості фак
торів, і складно гарантувати, що загальні зако
ни розвитку будуть корисні для прогнозуван
ня майбутніх подій.
Визначення впливу господарської діяль
ності на глобальні біосферні процеси присвя
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чені також роботи Д.М. Гвішиані [6, с. 76—79],
В.Г. Горшкова [7, с. 802—806] та ін. В.М. Виш
невский запропонував використовувати для
моделювання стійкого економічного розвитку
економічних систем 5ти фактору виробничу
функцію, яка поряд з традиційними фактора
ми вміщувала б освітні, науковотехнічні та
природні [8, с. 312—331].
В.Г. Горшков висунув гіпотезу, що стабілі
заційну функцію біосфера здатна виконувати
тільки в тому випадку, якщо середньорічний
споживаний обсяг первинної продукції не пе
ревищуватиме 1% сумарного обсягу. Ця вели
чина називається господарської ємністю біос
фери. Землі, позбавлені природної рослинності
(в тому числі і зайняті штучними біологічними
екосистемами) мають меншу потужність фото
синтезу, і, таким чином, скорочують стабіліза
ційний потенціал біосфери. Автор гіпотези вва
жає, що головним завданням сучасної науки є
визначення площ, які в глобальному масштабі
повинні бути вилучені з господарської діяль
ності для відновлення природних екосистем [9,
с. 414—419].
На основі аналізу існуючих основних світо
вих і вітчизняних методологічних підходів до
трактування сталого розвитку територій виді
лені два основних підходи: ресурсний, який є
типовим для неокласичної школи, і широко ви
користовується в сучасних економічних до
слідженнях та біосфероекологічний.
Перспективність реалізації біосфероеко
логічного підходу полягає в тому, що він доз
воляє здійснювати господарську діяльність
людини в межах ємності природної системи. На
цій базі обгрунтовано формування соціальної
екологоекономічної системи, що дозволяє
гармонійно поєднувати соціальні та економічні
складові розвитку суспільства з процесами
біосферного розвитку і екологічними обме
женнями [9, с. 414—419].
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження — виявлення сутностей
та закономірностей розвитку соціальної еко
логоекономічної системи регіону та розроб
ка динамічної економікоматематичної моделі
сталого розвитку регіону з урахуванням впли
ву екологічних факторів. Відповідно до цього
потрібно проаналізувати проблеми впливу
екологічного фактору на економічний розви
ток регіону. Встановити параметри математич
ної моделі, описати зв'язок між рівнем добро
буту населення та проблемою накопичення та
утилізації відходів та з'ясувати характер впли
ву.
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Рис. 1. Фактори, які формують рівень життя населення

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині з великої кількості розроблених мате
матичних моделей важко підібрати таку, яка
дозволяє прогнозувати розвиток екологоеко
номічної системи із задовільною надійністю.
Посилення економічної свободи учасників
відтворювального процесу на регіональному
рівні спричиняє ймовірнісний характер еконо
мічних процесів, що відбуваються в різних сек
торах, і змушує застосовувати сценарний підхід
та багатоваріантні альтернативні шляхи пошу
ку рішень. Для розв'язання цієї проблеми про
понується використовувати методи економіко
математичного моделювання та багатовимірно
го статистичного аналізу. Зміни, що відбува
ються в сучасній економіці, призводять до скла
дання нових та вдосконалення існуючих систем
економікоматематичного моделювання, що
дозволить проаналізувати динаміку розвитку
регіональної організації та скористатися вели
ким обсягом фактичної інформації.
Методологія організаційноекономічного
механізму сталого розвитку регіону базується
на інтегрованому та системному підході. Ком
плексний підхід враховує сукупність екологіч
них, ринкових та соціальних факторів, які впли
вають на управління сталим розвитком. У дос
лідженні застосовується системний підхід як
загальна методологічна основа. Він забезпечує
об'єктивне відображення системних властиво
Передплатний індекс 21847

стей функціонуючих суб'єктів регіону та розг
лядає сукупність взаємопов'язаних елементів,
враховуючи особливості місцевого сільського
господарства, мінливість зовнішніх та внут
рішніх факторів, рівень державної підтримки
для задоволення соціальні потреби, що форму
ються в умовах постійних змін елементів регі
ональної структури.
Нестабільність зовнішнього середовища,
обмежені ресурси, наявність високорентабель
ного та збиткового аграрного виробництва в
господарствах, розташованих в однакових при
родних та економічних умовах, не дозволяє
визначити єдиний найбільш ефективний мето
дологічний підхід.
Загальну теоретикометодологічну основу
дослідження формують наукові публікації з
проблем розвитку сільськогосподарського ви
робництва та регіональної економіки. В до
слідженні використовувались загально прий
няті методи економічних наук: загальнонаукові
(аналіз та синтез, діалектичний метод, по
рівняння та аналогії); спеціальні (системні, по
рівняльний аналіз, економікостатистичні та
економікоматематичні).
Інформаційна база дослідження складаєть
ся з офіційної державної статистики; норматив
ноправові акти державного та регіонального
рівнів, власні дослідження; дані Інтернету (га
лузеві портали, вебсайти виробників сільсько
господарської продукції, статті та огляди).
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Рис. 2. Кількість населення України у 1990—2018 роках, тис. чол.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціальна економікоекологічна модель ре
гіону — це теоретикоматематична основа, яка
враховує багатофакторні та інтерактивні ефек
ти впливу соціальних та екологічних факторів,
що визначають поведінку системи, враховують
точки впливу, прямого та опосередкованого з
метою покращення умов стабільного розвитку
регіону (рис. 1).
Стійкість — це здатність системи відтворю
вати певний стабільний стан незалежно від
зовнішніх впливів і внутрішніх змін в межах її
функціонування і розвитку, тобто задоволен
ня потреб теперішнього часу не зменшує
здатність майбутніх поколінь задовольняти
свої власні потреби.
Система перебуває в стійкому стані тоді,
коли вона здатна повернутися в початковий
стан і стати тотожною собі після впливів, що
викликають зміни в деяких відношеннях. У ма
тематичному вираженні зміна системи пред
ставляється траєкторіями змінних станів, які
перетинаються у просторі, тобто в двомірному
просторі можливого розташування змінних.
Водночас можливі три основних випадку пове
дінки системи:
1) асимптотично стійка, якщо усі траєкторії
досить близькі до даної траєкторії в області t
= dt (коли t→∞ );
2) нейтрально стійка, якщо все траєкторії
досить близькі до даної траєкторії в області t
= 0;
3) нестійкий, якщо все траєкторії наближа
ються до даної траєкторії в області t = 0, але не
зберігають цю тенденцію, коли ( t→∞ ).
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Екологоекономічну систему регіону мож
ливо розглядати як модель динамічного об'єкту
із безперервним простором і безперервним ча
сом. Для моделювання таких об'єктів доцільно
використовувати чисельні методи імітаційного
моделювання безперервних систем, які опису
ються за допомогою систем диференційних
(інтегрально диференціальних) рівнянь.
Для моделювання соціальної екологоеко
номічної системи використаємо принципи сис
темної динаміки, класичним прикладом кон
цепції якої є роботи Дж. Форрестера — "Інду
стріальна динаміка" (1961) [10, с. 10—15] та
"Світова динаміка" (1974) [11, с. 53—56]. У цих
роботах Дж. Форрестера застосовує метод си
стемної динаміки (концепцію потокового
підходу в імітації функціонування і розвитку
динамічної моделі), досліджує динаміку під
приємств, територій та проблеми розвитку
людської цивілізації на основі запропонованої
концепції.
Дж. Форрестер для демонстрації залеж
ності динаміки функціонування складних си
стем від структури причиннонаслідкових
зв'язків застосував принципи зворотного
інформаційного зв'язку. Він вважав, що
складні виробничі та соціальні системи нале
жать до класу систем з багатоконтурними
(дублюючими) нелінійними зворотними зв'яз
ками.
Моделі системної динаміки набули широко
го поширення в задачах дослідження складних
систем, які поєднують виробництво, економі
ку, торгівлю, регіональний розвиток з соціаль
ними проблемами, проблемами екології та охо
рони навколишнього середовища.
Передплатний індекс 21847
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Рис. 3. Динаміка зміни кількості населення Київської області
у 1926—2018 роках, тис. осіб

Цей клас моделей системної динаміки на
правлений на моделювання систем і процесів
на високому рівні агрегування, де відобра
ження окремих елементів процесів, тобто їх
дискретності, стає непотрібним. В основі ма
тематичної соціальної екологоекономічної
моделі використаємо принципи системної
динаміки, тобто представити функціонуван
ня системи як сукупність потоків інформації,
енергії, промислової продукції, грошових
коштів і т. п.
Системна динаміка як метод імітаційного
моделювання є ефективним інструментом про
гнозування та аналізу можливих варіантів

розвитку складних процесів і систем, які ха
рактеризуються наявністю великої кількості
зворотних зв'язків та їх істотною не
лінійністю.
Метод системної динаміки передбачає, що
для основних фазових змінних записуються
диференціальні рівняння одного і того ж типу:
(1),
де y+ — позитивний темп швидкості змінної
y, що включає в себе всі фактори, що виклика
ють зростання змінної y; y— негативний темп
швидкості, що включає в себе всі фактори, що
викликають спадання змінної y.

Рис. 4. Темпи народжуваності та смертності населення Київської області
у 1990—2018 роках, тис. осіб
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Рис. 5. Утворення та поводження з відходами
в Київській області

Виділимо найбільш істотні регіональні про
цеси:
1) наявний дохід у розрахунку на одну осо
бу, грн;
2) розвиток промисловості та аграрного
виробництва;
3) забезпечення продуктами харчування;
4) зростання відходів виробництва;
5) нестача ресурсів.
Звідси основні змінні (системні рівняння):
1) наявний дохід у розрахунку на одну осо
бу D;
2) валовий регіональний продукт K;
3) обсяг реалізованої продукції X;
4) рівень забруднення Z;
5) кількість невідновлюваних природних
ресурсів R;
6) середні доходи населення C;
7) середня вартість утилізації відходів U.
В Україні у 1990 році населення складало
51 556,5 млн осіб. Кількість населення щорічно
зменшується в середньому на 239,3 тис. осіб і у
2018 році складало 42 216,8 млн чоловік (рис. 2).
Народжуваність у середньому зменщуєть
свя на 10,9 тис. осіб у рік, а природний приріст
населення в середньому за рік складає 239,3
тис. осіб.
Розглянемо екологічний стан Київської об
ласті, а саме поводження з відходами. Існує
Програма поводження з твердими побутови
ми відходами у Київській області на 2017—
2020 роки, затверджена рішенням Київської об
ласної ради від 19.05.2017 № 30114VІІ.
За даними Головного управління статисти
ки області у середня чисельність населення у
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Київській області у 2019 році становить 1 міль
йон 757 тисяч жителів, 62% яких проживає у
містах та селищах міського типу, а 38% — у се
лах. У Київській області кількість померлих
суттєво перевищує кількість народжених: на
100 померлих — 50 народжених.
У 1926 році в Київській області проживало
1 931 000 тис. осіб. З 1939 по 1959 роки кількість
населення зменшилася на 215 000 тис. осіб. За
30 років починаючи з 1959 по 1989 кількість на
селення збільшувалася в середньому на 7 466
осіб на рік. З 2001 по 2014 населення зменшу
валося із середньою швидкістю 16 500 осіб на
рік (рис. 3).
У 2018 року чисельність населення в області
склала 1,764 млн осіб. Вона почала зростати за
рахунок міграційного приросту населення —
19,488 тис. осіб, у той час як було зафіксовано
природне скорочення населення на 9,457 тис.
осіб (рис. 4).
Зростання та розподіл населення мають
важливу роль у забезпеченні стійкості світо
вих природних ресурсів. На навколишнє се
редовище впливає не тільки кількість людей,
а також їх спосіб життя, структури спожи
вання та регіони, які люди населяють та ви
користовують. Зв'язок між зростанням насе
лення та деградацією довкілля може здатися
досить простим. Більше людей вимагають
більше ресурсів і генерують більше відходів.
Очевидно, що одна з проблем зростаючого
населення полягає в тому, що сама при
сутність такої кількості людей, що діляться
обмеженою кількістю ресурсів, напружує
навколишнє середовище. Ситуація з викори
Передплатний індекс 21847
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Рис. 6. Залежність наявного доходу жителів Київської області
від факторів впливу

станням природних ресурсів стає більш
складною через велику різноманітність уря
дових політик, технологій та моделей спожи
вання у всьому світі.
Зв'язок між зростанням населення та ста
ном навколишнього середовища можна розгля
дати з двох позицій: поперше, що приріст на
селення несе відповідальність за екологічні
проблеми та, подруге, що збільшення кількості
людей означає розвиток нових технологій для

подолання будьяких екологічних проблем.
Більшість екологів сходяться на думці, що
приріст населення є лише одним із декількох
взаємодіючих факторів, що чинять тиск на дов
кілля. Високий рівень споживання та індуст
ріалізація, нерівність у розподілі багатства та
землі, невідповідна урядова політика, бідність
та неефективні технології сприяють зниженню
навколишнього середовища. Насправді, чи
сельність населення може бути не першопри

Таблиця 1. Кореляційна матриця зв'язку між наявним доходом у розрахунку
на одну особу і факторами впливу

1

0,9958

Обсяг
реалізованої
продукції,
тис. грн
0,9627

0,9958

1

0,9602

0,9602

0,7017

0,9627

0,9602

1

0,9801

0,5935

0,9819
0,6500

0,9801
0,7017

0,9840
0,5935

1
0,6663

0,6663
1

Наявний дохід у
розрахунку на одну
особу, грн
Наявний дохід у
розрахунку на одну
особу, грн
Валовий регіональний
продукт (млн грн)
Обсяг реалізованої
продукції, тис. грн
Загальний обсяг відходів
Фінансові результати
діяльності підприємств
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Валовий
регіональний
продукт (млн грн)

Загальний
Фінансові
обсяг
результати
відходів,
діяльності
тис. т
підприємств
0,9819
0,6500
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чиною зниження екологічної ситуації, а лише
одним із факторів, що посилюють чи примно
жують негативний вплив інших соціальних, еко
номічних та політичних факторів.
У Київській області в 2010 році було утво
рено 2932,1 тис. т відходів I—IV класів небез
пеки, а утилізовано 1296,9 тис. т ( на рис. 5 гра
фік утилізації представлено за допомогою до
поміжної осі), тобто 1635,2 тис. т було відправ
лено у місці спеціального зберігання. Відбу
вається накопичення відходів у Київській об
ласті із середньою швидкістю 5320,875 тис. т на
рік і у 2018 році їх кількість вже становить
49590,83 тис. т.
Для побудови математичної моделі викори
стано вибірку даних Державної служби стати
стики України за 15 років [10]. У якості базо
вих змінних розглянуто такі: наявний дохід у
розрахунку на одну особу (грн) — Y, валовий
регіональний продукт (млн грн)— X1, обсяг ре
алізованої продукції (тис. грн) — X2, фінансові
результати діяльності підприємств (млн грн) —
X3 та загальний обсяг накопичених відходів
(тис. т) — X4. На рисунку 6 показано динаміку
залежності наявного доходу жителів Київської
області у розрахунку на одну особу від вало
вого регіонального продукту, обсягу реалізо
ваної продукції, загального обсягу накопиче
них відходів та фінансові результати діяльності
підприємств, а також розраховані лінійні та
експоненціальні тренди з коефіцієнтами детер
мінації R2.
Зростання економічного добробуту насе
лення Київської області залежить від валово
го регіонального продукту, обсягу реалізова
ної продукції, фінансових результатів діяль
ності підприємств. Також у результаті відбу
вається збільшення кількості загального обся
гу відходів. Основною рушійною силою довгот
ривалого економічного зростання є вдоскона
лення технології та підвищення продуктив
ності. Із збільшенням продуктивності ми може
мо побачити більш високий обсяг виробництва
з меншою кількістю використовуваної сирови
ни (рис. 6).
Багато математичних моделей орієнтовані
на дослідження рівня життя, але зв'язок між
економічним зростанням та рівнем життя може
бути слабким. Збільшення використання то
варів та послуг викликає і збільшення відходів
виробництва та побутових відходів на одну
душу населення. Аналізуючи матрицю коре
ляції (табл. 1), ми бачимо, що зв'язок між наяв
ними доходами населення та валовим регіо
нальним продуктом, обсягом реалізованої про
дукції, фінансовим результатами діяльності
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підприємств і загальним обсягом накопичення
доходів є дуже тісний (коефіцієнт кореляції
близький до 1).
Тому для моделювання функціонування і
розвитку соціальноекономічного стану регіо
ну з урахуванням екологічних факторів пропо
нується використовувати показники, що харак
теризують темпи економічного зростання в
регіоні. Виокремлено такі складові структури
територіальної економічної системи, які впли
вають на розвиток регіону прогресивно або
негативно: соціальну, що відображається у ди
наміці наявного доходу у розрахунку на одну
особу; фінансову — зростання валового регіо
нального продукту, та екологічну — рівень заб
руднення.

(2).

Залежні змінні такої системи диференціаль
них рівнянь відповідають виокремленим скла
довим структури територіальної економічної
системи, а саме:
Y1=Y1(t) — наявний дохід у розрахунку на
одну особу;
Y2=Y2(t) — валовий регіональний продукт у
розрахунку на одну особу;
Y3=Y3(t) — рівень забруднення навколиш
нього середовища у розрахунку на одну особу;
t — незалежна змінна.
Скалярні величиниα , γ , µ , β , δ , λ входять
в цю систему як постійні (керуючі) параметри.
Нелінійна диференціальна система (2) опи
сує поведінку територіальної економічної си
стеми в координатах "наявний дохід у розра
хунку на одну особу — валовий регіональний
продукт у розрахунку на одну особу — рівень
забруднення навколишнього середовища у роз
рахунку на одну особу" з плином часу t, тобто
відтворюється динамічну модель функціону
вання і розвитку соціальноекономічного ста
ну регіону з урахуванням екологічних факторів
з плином деякого часу, починаючи з моменту
t0.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Сучасні регіональні економічні системи зна
ходяться під впливом багатьох факторів внут
рішнього і зовнішнього середовища. Серед цих
факторів особливу роль відіграють екологічні
фактори. Їх значення у функціонуванні тери
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торіальних економічних систем є настільки ва
гомим, що без їх врахування глибоке дослід
ження будьякого ринку, в тому числі цінової
політики, не може вважатись достатньо об
грунтованим, особливо, коли йдеться про еко
номіку сталого розвитку, яку прагнуть побу
дувати багато країн та регіонів світу.
Зв'язок між рівнями доходу та деградацією
навколишнього середовища досить слабкий.
Дослідження показали, що більш високе еко
номічне зростання призводить до збільшення
накопичення відходів, але водночас завдяки ре
гулюванню рівень забруднення може бути
зменшено. З більш високими темпами економі
чного зростання люди отримують більше дис
креційного доходу після оплати предметів пер
шої необхідності; отже, вони здатні платити
більш високі ціни в обмін на кращі екологічні
стандарти. Є підстави вважати, що економічне
зростання буде сумісним з поліпшеним навко
лишнього середовища, але воно вимагає об
грунтованої політики та готовності виробляти
енергію та товари найбільш екологічно чистим
способом.
Запропонована модель узагальнює динаміч
ну модель класичного міжгалузевого еколого
економічного балансу, проведено її досліджен
ня на предмет існування магістральної траєк
торії розвитку. Встановлено, що темп зростан
ня нагромадження основних виробничих
фондів основного та допоміжного виробництв,
випуску кінцевого продукту та об'єму незни
щених забруднювачів відповідає темпу зрос
тання обсягів валових випусків та знищення
забруднювачів.
У більшості країн бізнес з перероблення
відходів є прибутковим. Необхідно вживати
кардинальних заходів щодо підвищення еконо
мічного інтересу до підгалузі перероблення
відходів. Необхідно вдосконалювати законо
давство щодо поводження з відходами в час
тині оподаткування виробників товарів. У ба
гатьох країнах виробники платять податок на
подальшу утилізацію тари та упаковування ви
роблених ними продуктів, який потім пере
дається підприємствам, які займаються пере
робкою відходів. Потрібно запроваджувати за
ходи, які зробили б перероблення відходів у
регіоні таким же прибутковим, як і в передо
вих країнах для залучення інвесторів.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF TAXATION
OF NONSTATE PENSION PROVISION OF CITIZENS OF UKRAINE
У статті висвітлюються питання формування ефективного механізму податкового контролю і правового регулювання
існуючих схем недержавного пенсійного забезпечення та окреслюються дослідження цілісної системи норм податкового
регулювання діяльності всіх категорій суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.
На основі проведеного дослідження визначено, що для забезпечення єдиного підходу та цілісності системи норм податC
кового регулювання діяльності всіх категорій суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення (роботодавців, фізичних осібC
учасників, пенсійних фондів, банків, страхових компаній) незалежно від обраного механізму здійснення пенсійного забезC
печення (через пенсійний фонд, страхову компанію або банк) необхідно всю сукупність норм щодо особливостей оподаткуC
вання цих суб'єктів викласти у вигляді комплексних змін до діючого податкового законодавства та узгодити з пенсійними
схемами, визначеними відповідно до спеціального законодавства про недержавне пенсійне забезпечення.
The article highlights the issues of formation of an effective mechanism of tax control and legal regulation of existing schemes
of nonCstate pension provision and outlines the study of an integrated system of tax regulation of all categories of subjects of nonC
state pension provision. It should be noted that with a decrease in real value of current incomes of Ukrainian citizens and,
accordingly, their purchasing power, the withdrawal of even small amounts of longCterm savings becomes burdensome for most
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of them. Therefore, the less flexible the savings scheme is and the less opportunities a citizen has to use savings if necessary, the
less demand this scheme will have in comparison with other financial services. In this regard, pension schemes are the least
flexible in terms of the possibility of early use of savings and therefore, without significant economic incentives, they become the
least competitive for the vast majority of consumers who are objectively focused on current consumption.
NonCstate pension provision is carried out by: — pension funds by concluding pension contracts between administrators of
pension funds and depositors of such funds in accordance with this law; — insurance organizations by concluding contracts for
life pension insurance with fund participants, insurance of the risk of disability or death of a fund participant in accordance with
this law and the legislation on insurance; — banking institutions in accordance with this law and the legislation on banking
activities by concluding agreements on opening pension deposit accounts for the accumulation of pension savings within the
amount determined for reimbursement of deposits by the Deposit Guarantee Fund of individuals, which is established in accordance
with the law.
On the basis of the study it was determined that for the unity and integrity of the system of norms of tax regulation of
activities of all categories of subjects of private pension provision (employers, individuals, participants, pension funds, banks,
insurance companies) regardless of the selected implementation mechanism pension (through a pension fund, insurance company
or bank), it is necessary the whole set of rules about features of the taxation of these entities to spread in the form of comprehensive
changes to the current tax legislation and negotiate with the pension schemes, defined in accordance with special legislation on
nonCstate pension provision.

Ключові слова: податковий контроль, оподаткування, недержавне пенсійне забезпечення, пен;
сійний фонд, страхова компанія, банк.
Key words: tax control, taxation, non;state pension provision, pension fund, insurance company, bank.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Механізми добровільного додаткового пен
сійного забезпечення в Україні існують досить
довго. До них можна віднести як традиційні
форми пенсійних заощаджень через страхуван
ня життя, так і пенсійні накопичення в існую
чих недержавних пенсійних фондах. З деяки
ми застереженнями до цієї категорії заощад
жень населення можна віднести також окремі
види ощадних вкладів. Однак слід зазначити,
що зі зниженням реальної вартості поточних
доходів громадян України і відповідно їх купі
вельної спроможності вилучення навіть не
дуже значних сум у довгострокові накопичен
ня стає для більшості з них обтяжливим. Тому
чим менш гнучкою є схема накопичення зао
щаджень та чим менше у громадянина можли
востей скористатися заощадженнями у разі
потреби, тим меншим попитом у порівнянні з
іншими фінансовими послугами буде користу
ватися ця схема. Схеми пенсійного забезпечен
ня є в цьому плані найменш гнучкими в частині
можливості дострокового використання нако
пичень і тому без суттєвих економічних сти
мулів стають найменш конкурентоспроможни
ми у переважної більшості споживачів, об'єк
тивно зорієнтованих на поточне споживання.
Необхідною умовою розвитку економічної
системи будьякої держави є розширене відтво
рення, яке неможливе без певної фінансової
бази. Головним "постачальником" додаткових
фінансових ресурсів суб'єктам господарювання
в світовій економіці вважається фінансовий ри
нок, який на цей час зіткнувся з проблемою гос
трого дефіциту фінансових ресурсів. Проте в
Україні ще не активізовано повною мірою ме
ханізм залучення фінансових ресурсів через си
стему недержавного пенсійного страхування.
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До того ж соціальноекономічні умови сучасної
України потребують радикального реформуван
ня існуючої пенсійної системи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичною основою дослідження є робо
ти Ю. Буркова, А. Головко, Е. Лібанової, Л. Но
вошинської, Ф. Стасюка, В. Суслова, у полі зору
яких знаходились питання формування ефек
тивного механізму податкового контролю і
правового регулювання існуючих схем недер
жавного пенсійного забезпечення.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Водночас, аналізуючи наукову літературу,
слід зазначити, що недостатньо проробленими
залишаються питання правового забезпечення
механізму податкового стимулювання розвит
ку системи недержавного пенсійного забезпе
чення. Тому метою роботи є дослідження
цілісної системи норм податкового регулюван
ня діяльності всіх категорій суб'єктів недер
жавного пенсійного забезпечення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними нормативними документами, що
регулюють питання недержавного пенсійного
забезпечення в Україні є Закон України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" [1], "Про
страхування" [2], "Про банки і банківську
діяльність" [3], "Про фінансові послуги та дер
жавне регулювання ринків фінансових послуг"
[4], "Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди"
[5], "Про цінні папери та фондовий ринок" [6]
та інші нормативноправові акти.
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Правові, економічні та організаційні засади
недержавного пенсійного забезпечення викла
дені в Законі України "Про недержавне пенсійне
забезпечення". Згідно зі ст. 1 цього Закону "не
державний пенсійний фонд (далі — пенсійний
фонд) — юридична особа, створена відповідно до
цього Закону, яка має статус неприбуткової
організації (непідприємницького товариства),
функціонує та провадить діяльність виключно з
метою накопичення пенсійних внесків на користь
учасників пенсійного фонду з подальшим управ
лінням пенсійними активами, а також здійснює
пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду
у визначеному цим Законом порядку".
Недержавне пенсійне забезпечення здійс
нюється: пенсійними фондами шляхом укладення
пенсійних контрактів між адміністраторами пен
сійних фондів та вкладниками таких фондів відпо
відно до цього Закону; страховими організаціями
шляхом укладення договорів страхування довіч
ної пенсії з учасниками фонду, страхування ризи
ку настання інвалідності або смерті учасника фон
ду відповідно до цього Закону та законодавства
про страхування; банківськими установами відпо
відно до цього Закону та законодавства про банк
івську діяльність шляхом укладення договорів про
відкриття пенсійних депозитних рахунків для на
копичення пенсійних заощаджень у межах суми,
визначеної для відшкодування вкладів Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб, що встанов
люється згідно із законом.
Існуюча в Україні пенсійна система є три
рівневою: перші два рівні (солідарна та нако
пичувальна) відносяться до загальнообов'язко
вого державного пенсійного страхування, а
третій рівень — до недержавного.
Розробка механізму податкового стимулю
вання добровільного пенсійного забезпечення
потребує вивчення наступного кола питань:
1. Джерела сплати внесків, які включають
внески:
— за рахунок коштів юридичних осіб (ро
ботодавців);
— за рахунок особистих доходів фізичних осіб.
2. Особа, на користь якої здійснюються вне
ски (особа — бенефіціар), яка по відношенню
до платника внесків, може бути:
— власне самим платником;
— працівником платника;
— прямим родичем платника;
— сторонньою до платника особою.
3. Особливості пенсійних схем різних су
б'єктів недержавного пенсійного забезпечення,
зокрема:
— статус пенсійних внесків до фінансового
посередника;
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— характер відносин власності на доходи,
отримані від використання пенсійних активів та
характер зобов'язань фінансового посередни
ка за пенсійною схемою;
— місце діяльності з пенсійного забезпечення в
діяльності відповідного фінансового посередника.
4. Особливості отримання виплат за пенсій
ною схемою:
— одноразові;
— строкові;
— довічні.
5. Особливості діючої в країні системи опо
даткування та окремих видів податків тощо.
До джерел сплати внесків, можуть застосо
вуватися такі методи стимулювання. Для юри
дичних осіб, які здійснюють внески за рахунок
коштів такої юридичної особи — це встанов
лення граничної частки оподатковуваного при
бутку такої особи, яка може бути звільнена від
оподаткування податком на прибуток у разі її
використання на пенсійні внески.
Таким чином, держава обмежує свої втрати
по податку на прибуток у межах встановленого
нормативу використання прибутку, однак така
система не враховує реальний контингент потен
ційних осіб на користь яких сплачуватимуться
внески (наприклад чисельність трудового колек
тиву), і відповідно робить персональну суму
відрахувань на одну особу недостатньою, або
стимулює соціальну несправедливість та розша
рування трудового колективу на підприємстві.
Також як метод податкового стимулюван
ня може використовуватися встановлення гра
ничного нормативу додаткових нарахувань на
фонд оплати праці на недержавне пенсійне за
безпечення, з віднесенням цих нарахувань до
складу витрат(собівартості) підприємства.
Водночас методі враховується реальний кон
тингент отримувачів відрахувань, стимулюєть
ся "детінізація" заробітної плати, (що може за
безпечити збільшення надходжень по прибутко
вому податку з громадян та внесків на обов'яз
кове соціальне та пенсійне забезпечення), однак
може призвести до значного зниження надход
жень по податку на прибуток внаслідок зростан
ня витрат(собівартості) виробництва, а також
потенційно стимулюватиме підвищення цін на
продукцію підприємств і, відповідно, інфляцію.
Для фізичних осіб, які здійснюють внески
за рахунок особистих доходів застосовується
такий метод податкового стимулювання, як
звільнення сум внесених фізичною особою до
власних пенсійних схем від оподаткування при
бутковим податком з громадян (з можливим
встановленням граничної частки доходу, який
спрямовується на такі цілі).
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Такий метод є досить ефективним стимулом
особливо в країнах з високою прогресією шка
ли ставок прибуткового податку. У випадку
встановлення граничної частки доходу держа
ва регулює свої втрати надходжень по прибут
ковому податку з громадян.
Відстрочка податкових зобов'язань по при
бутковому податку з громадян щодо сум внесе
них фізичною особою до власних пенсійних схем
(з можливим встановленням граничної частки
доходу, який спрямовується на такі цілі).
Такий механізм дозволяє компенсувати у
майбутньому поточні втрати бюджету по прибут
ковому податку з громадян, однак вимагає меха
нізму гарантованого утримання цих відстрочених
податків в повній сумі за рахунок пенсійних на
копичень громадянина по мірі виплати.
Звільнення сум внесених фізичною особою
до власних пенсійних схем від оподаткування
прибутковим податком з громадян за прогресив
ною шкалою ставок (з можливим встановленням
граничної частки доходу, який спрямовується на
такі цілі) та оподаткування пенсійних виплат за
пільговою ставкою прибуткового податку.
Такий механізм дозволяє лише частково
відшкодувати поточні втрати бюджету, але забез
печує додатковий соціальний захист пенсіонерів.
Пенсійні активи НПФ у цінних паперах не
можуть включати: векселі; похідні цінні папери;
цінні папери, емітентами яких є інститути
спільного інвестування, якщо інше не встанов
лено нормативноправовими актами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку;
цінні папери пов'язаних осіб та осіб, які нада
ють послуги недержавному пенсійного фонду.
Відповідно до характеру зобов'язань фінан
сового посередника за пенсійною схемою мож
на виділити схеми з чітко визначеними вартіс
ними зобов'язаннями (банківські пенсійні ра
хунки, строкове пенсійне страхування) та схе
ми з невизначеними вартісними зобов'язання
ми (довічне пенсійне страхування (невизначе
но за строком), пенсійне забезпечення через
недержавний пенсійний фонд (не визначено за
розміром інвестиційного доходу).
ВИСНОВКИ

Відповідно до вищевикладеного можна зро
бити висновок, що для забезпечення єдиного
підходу та цілісності системи норм податково
го регулювання діяльності всіх категорій суб'єк
тів недержавного пенсійного забезпечення (ро
ботодавців, фізичних осібучасників, пенсійних
фондів, банків, страхових компаній) незалежно
від обраного механізму здійснення пенсійного
забезпечення (через пенсійний фонд, страхову
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компанію або банк) необхідно всю сукупність
норм щодо особливостей оподаткування цих
суб'єктів викласти у вигляді комплексних змін
до діючого податкового законодавства та узго
дити з пенсійними схемами, визначеними відпо
відно до спеціального законодавства про недер
жавне пенсійне забезпечення.
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THE MECHANISM FORMATION OF A PAYROLL FUND AND THE DIRECTIONS
OF ITS IMPROVEMENT

У статті досліджено теоретичні аспекти заробітної плати як соціальноCекономічної категорії, з одного боку, як
джерело грошових доходів найманих працівників, а з іншого, як суттєва частина витрат підприємства. Висвітлено
основні аспекти формування фонду оплати праці в розрізі трьох елементів основної заробітної плати, додаткової
заробітної плати та інших компенсаційних та заохочувальних виплат з детальним їх групуванням. Проблему формуC
вання фонду оплати праці в Україні досліджували та продовжують досліджувати багато науковців, при цьому найC
більша увага приділяється вивченню саме основної заробітної плати, проблему додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат персоналу вивчено недостатньо. Узагальнено основні нормативноCпраC
вові документи, за допомогою яких здійснюється державне регулювання оплати праці в Україні. Доведено, структуC
ра заробітної плати є організаційноCправовим механізмом, який віддзеркалює становище виплат, що передбачені
трудовим договором та чинним законодавством для працівника. Запропоновано основні напрями удосконалення клаC
сифікації виплат у розрізі додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які маC
ють бути націлені на соціальноCекономічний характер та на вимоги часу, що має стати запорукою сталого соціальC
ноCекономічного розвитку країни.
The article examines the theoretical aspects of wages as a socioCeconomic category — as a source of cash income of
employees on the one hand, and as a significant part of the costs of the enterprise on the other. It is determined that
wages are workers' cash income, which depends on the amount of labor spent during the creation of a tangible good or a
specific product, or the time spent in providing a service. The main aspects of the formation of the payroll fund in the
context of three elements of basic wages, additional wages and other compensation and incentive payments with their
detailed grouping are studied. The problem of forming a wage fund in Ukraine has been researched and continues to be
researched by many scholars, with the greatest attention being paid to the study of basic wages. The problem of additional
wages and other incentive and compensatory payments to staff has not been sufficiently studied. The basic normative
legal documents, which regulate the state labor remuneration in Ukraine, are summarized. It has been determined that
the Code of Laws of Labor of Ukraine, which regulates the right of every employee to receive a salary, acts as a codified
normative legal act on the legal regulation of wages. It is proved that the structure of wages is an organizational and legal
mechanism that reflects the situation of payments stipulated by the employment contract and the legislation in force for
the employee. The mechanism of the organization of remuneration is based on the structure of wages, which is influenced
by the state of economic and political situation in the country. The basic directions of improvement of the classification
of payments in terms of additional wages and other incentive and compensatory payments are proposed. They should be
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focused on socioCeconomic nature and time requirements, as well as introduction of new types of payments according to
the time requirements, which would express productivity and efficiency of work in order to motivate the highly skilled
workers and based on individual results of an individual worker. This should be the key to sustainable socioCeconomic
development of the country.

Ключові слова: фонд оплати праці, основна заробітна плата, додаткова заробітна плата,
інші заохочувальні та компенсаційні виплати, структура заробітної плати.
Key words: payroll fund, base wages, additional wages, other incentive and compensation payments,
wage structure.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сучасні економічні та трансформаційні
зміни, які відбуваються в Україні мають перед
усім бути здійснені в інтересах людини і направ
лені на поліпшення якості її життя. Основною
проблемою сьогодення є проблема заробітної
плати, та організації її ефективності. Під заро
бітною платою ми розуміємо грошовий дохід
працівників, що залежить від кількості витра
ченої праці під час створення матеріального
блага або конкретного товару, або витрат ро
бочого часу у разі надання послуги [8, с. 190]
Заробітна плата, характеризуючи рівень
економічного та соціального стану суспільства
з одного боку, є основним джерелом грошових
доходів найманих працівників, а з іншого —
суттєвою частиною витрат підприємства. За
сучасних умов заробітна плата є найефективн
ішим засобом заохочення працівників до висо
кої продуктивності праці, виступає як оплата
послуг за виконану роботу та відображає со
ціальноекономічне становище в національній
економіці України та рівень життя в суспіль
стві. В Україні розмір заробітної плати є еко
номічно необгрунтованим, а постійні зміни у
нормативноправовому законодавстві та недо
сконалість трудових відносин зумовлює соці
альноекономічну напруженість у суспільстві.
Зважаючи на вищевикладене, Україна по
требує радикальних змін у системі організації
й стимулюванні ефективності праці, її оподат
куванні з метою оптимізації диференціації до
ходів всіх працівників. У цьому аспекті, доціль
но розглянути структуру фонду оплати праці,
яка визначена чинним законодавством і на
основі якої формується інформація про опла
ту праці окремого підприємства. Запропо
нований чинним законодавством ще у далеко
му 2004 році перелік основних видів виплат
(згідно з Інструкцією зі статистики заробітної
плати), які є характерними для основної заро
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бітної плати, додаткової заробітної плати та
інших заохочувальних та компенсаційних ви
плат не передбачає детального групування та
потребує удосконалення відповідно до вимог
часу.
На сьогодні питання щодо наявності до
статньої кількості аналітичних даних щодо
складових фонду оплати праці кожного пра
цівника, структури заробітної плати та її
особливостей, що забезпечується лише за ра
хунок оптимально організованої системи
бухгалтерського обліку залишається диску
сійним питанням та набуває все більшої ак
туальності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні, методичні і прикладні питання
різносторонньої проблеми обліку праці, її
оплати та розрахунків з персоналом в розрізі
основної, додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат зав
жди залишалися предметом наукових дослід
жень: П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голо
ва, М.В. Кужельного, В.В. Сопка, В.Г. Швеця,
Л.М. Яременко та інших.
Серед зарубіжних публікацій щодо дослід
ження мотиваційного механізму, а також взає
мозв'язку винагороди працівників з ефектив
ністю праці, відзначаються класичні роботи
Ф. Герцберга, А. Маршалла, А. Маслоу, Д. Рі
кардо, П. Самуельсона, Ф. Тейлора, А. Сміта,
Ж. Сей, Дж. Кейнса, У. Джевонса, Л. Дубліна,
К. Маркса, К. Менгера, В. Петті, Д. Рікардо та
багато інших.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Напрацювання вітчизняних науковців про
тягом останніх років спрямовані на вдоскона
лення лише одного елемента структури заро
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бітної плати, а саме — основної заробітної пла
ти. Діючу практику додаткової заробітної пла
ти та інших заохочувальних та компенсаційних
виплат персоналу, на нашу думку, висвітлено
недостатньо, що і зумовило необхідність по
дальших досліджень зазначеної проблематики.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування структури
фонду оплати праці, нормативноправових за
сад за допомогою яких здійснюється держав
не регулювання фонду оплати праці в Україні
та запропонування напрямів щодо удоскона
лення класифікації виплат у розрізі фонду оп
лати праці враховуючи вимоги сьогодення.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Складовими поточних виплат працівникам
є: заробітна плата за окладами й тарифами, інші
нарахування з оплати праці; виплата за не
відпрацьований час (щорічні відпустки та інший
оплачуваний невідпрацьований час); премії та
інші заохочувальні виплати, що підлягають
сплаті впродовж дванадцяти місяців після зак
інчення періоду, у якому працівники викону
ють, відповідну роботу тощо. Основним дже
релом доходів найманих працівників була і за
лишається протягом останніх років — заробі
тна плата.
В основі механізму організації оплати
праці лежить структура заробітної плати, яка
є внутрішньою побудовою заробітної плати
та формується із впорядкованих певним чи
ном та пов'язаних між собою елементів ос
новної заробітної плати, елементів додатко
вої заробітної плати та елементів інших ком
пенсаційних та заохочувальних виплат. Такий
поділ заробітної плати на основну, додатко
ву, інші компенсаційні та заохочувальні вип
лати є специфічним, адже кожен із цих заз
начених елементів має власні, передбачені
чинним законодавством сукупні виплати.
Чіткість визначення складових структури за
робітної плати для забезпечення надійності
та стабільності отримання усіх виплат має
надзвичайно актуальне значення на сьогодні,
що мало б призвести до досягнення вищого
рівня матеріального забезпечення кожного
працівника та сприяти економічному розвит
ку держави в цілому. Особливість вітчизня
ної структури заробітної плати полягає в
тому, що вона відображає усі реальні ви
плати, які працівник може отримати в процесі
трудової діяльності загалом, та виконання
службових обов'язків зокрема.
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Формування фонду оплати праці здійс
нюється на кожному підприємстві, до уваги
береться кількість працівників, які беруть пря
му участь у виробничому процесі, рівень їхньої
кваліфікації, повноваження, рівень оплати
праці та ін. Склад фонду оплати праці штатних
працівників відображається у розділі ІІІ
"Склад фонду оплати праці штатних праців
ників" Звіту з праці за кожний квартал окремо,
де враховуються вимоги законодавства, розмір
мінімальної заробітної плати, оплата відпус
ток, понадурочних годин, робота в нічний час,
святкові та неробочі дні, виплата допомоги з
тимчасової непрацездатності та ін. Фонд опла
ти праці на підприємстві напряму залежить від
обсягів реалізованої продукції та від рівня про
дуктивності праці.
Нормативноправове регулювання щодо
питання структури заробітної плати здійс
нюється на основі Конституції України [3],
Кодексу законів про працю України [2], Зако
ну України "Про оплату праці" [7], а також низ
ки підзаконних нормативноправових актів,
серед яких Постанова КМУ "Про упорядкуван
ня структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів про
куратури, судів та інших органів" № 268 від
09.03.2006 р. [6], наказ ДКСУ "Про затверджен
ня Інструкції зі статистики заробітної плати"
№ 5 від 13.01.2004 р. [1].
Кодекс законів про працю України не роз
криває власне сутність поняття "структура
заробітної плати". Тому ми вважаємо, що
сутність поняття "структура заробітної пла
ти" має обов'язково знайти своє відображен
ня у Кодексі законів про працю України. На
фоні цього привертає увагу Податковий ко
декс України, який дублює норми, які зазна
чені у Законі України "Про оплату праці" [2].
Так, відповідно до Податкового кодексу Ук
раїни заробітна плата містить у собі основ
ну, додаткову, заохочувальні та компен
саційні виплати за виконання трудових обо
в'язків під час реалізації відносин трудового
найму, які виплачуються платнику податків
у порядку, встановленому законодавством
[5]. Водночас структуру заробітної плати ре
гулює Закон України "Про оплату праці" [7],
який дублює визначення заробітної плати, що
зазначене в Кодексі законів про працю Украї
ни [2], а саме формулює заробітну плату як
винагороду, що обчислюється, як правило, у
формі грошей, яка відповідно до закону вип
лачується працівникові за трудовим догово
ром іншою стороною трудових відносин, а
саме роботодавцем за виконання трудових

55

АГРОСВІТ № 2, 2020
Таблиця 1. НормативноCправові засади управління фондом
оплати праці
НормативноВизнання щодо оплати праці
правовий документ
Закон України
Визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці
«Про оплату
працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі
праці» [7]
трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх
форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з
окремими громадянами та сфери державного і договірного
регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення
відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати
Інструкція зі
Розроблена відповідно до Законів України "Про
статистики
державну статистику" та "Про оплату праці" з урахуванням
заробітної плати
міжнародних рекомендацій у системі статистики оплати праці й
[1]
стандартів Системи національних рахунків. Інструкція містить основні
методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у
формах державних статистичних спостережень з метою одержання
об'єктивної статистичної інформації про розміри та структуру
заробітної плати найманих працівників
Кодекс законів про Визначає загальні правила регулювання індивідуальних трудових
працю [2]
відносин, умови праці, особливості регулювання окремих категорій
працівників, норми праці, трудову дисципліну, безпеку та охорону
праці, правила регулювання колективних трудових відносин
Закон «Про
Визначає основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової
бухгалтерський
звітності, державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової
облік та фінансову звітності, порядок оформлення первинних документів та регістрів
звітність в
бухгалтерського обліку, обов’язки підприємств під час складання
Україні»
фінансової звітності, зокрема що стосуєтьсяоплати праці
Податковий кодекс Визначає платників податку, дохід у зв’язку з роботою найманих
України [5]
працівників та розмір утримання податку з доходів фізичних осіб із
заробітної плати працівника
Конституція
Гарантує кожному громадянину право на заробітну плату, не нижчу від
України [3]
визначеної законом

обов'язків. У Законі України
"Про оплату праці" також пе
рераховано низку факторів,
залежно від яких встанов
люється розмір заробітної
плати. Такими факторами є:
складність виконаної роботи,
професійні якості працівни
ка, умови виконаної роботи,
результати діяльності під
приємства, результати діяль
ності працівника та ін. [7]. За
конодавче визначення стру
ктури заробітної плати розк
ривається у ст. 2 Закону Ук
раїни "Про оплату праці" [7]
та Інструкції зі статистики
заробітної плати № 5 від
13.01.2004 р., які до структу
ри заробітної плати відносять
три особливі елементи: ос
новну, додаткову заробітну
плату та інші компенсаційні і
заохочувальні виплати. Кож
ний із зазначених елементів
регламентується законом [1].

Фонд оплати праці та структура виплат яка належить до основних

Основна
заробітна
плата
(базовий
фонд)

Додаткова
заробітна
плата
(додатковий фонд)

Інші
компенсаційні і
заохочувальні
виплати
(заохочувальний
фонд)

Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм
праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками
робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних
службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво;
суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу
доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт,
послуг), у разі, якщо вони є основною заробітною платою тощо
Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових
окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:
суміщення професій (посад); розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу робіт; виконання обов'язків тимчасово
відсутнього працівника; роботу у важких і шкідливих та особливо
важких і особливо шкідливих умовах праці; інтенсивність праці;
роботу в нічний час; керівництво бригадою; високу професійну
майстерність; класність водіям (машиністам) транспортних засобів;
інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством,
включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати

Винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за
вислугу років (стаж роботи); премії, що виплачуються у
встановленому порядку за спеціальними системами преміювання,
виплачені відповідно до рішень уряду; премії за сприяння
винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та
впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і
достроково виробничих потужностей й об'єктів будівництва,
своєчасну поставку продукції на експорт та інші; премії за
виконання важливих та особливо важливих завдань; вартість
безкоштовно наданих працівникам акцій; інші надбавки та доплати,
передбачені чинним законодавством

Рис.1. Складові фонду оплати праці
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Таблиця 2. Класифікація доплат до заробітної плати
Група доплат

Перелік можливих доплат

Доплати, що мають водночас
• За суміщення професій (посад);
стимулюючий і компенсуючий • за розширення зони обслуговування або
характер
збільшення обсягу виконуваних робіт;
• на період освоєння нових норм трудових
витрат;
• бригадирам з робітників, яких не звільнено
від основної роботи;
• за ведення діловодства та бухгалтерського
обліку;
• за обслуговування обчислювальної техніки
Доплати компенсаційного
• За роботу у важких, шкідливих та особливо
характеру за умови праці, що
важких і шкідливих умовах;
відхиляються від нормальних • за інтенсивність праці;
• за роботу в нічний час;
• за перевезення небезпечних вантажів
Доплати, пов’язані з
• За роботу у вихідні дні, що є робочими
особливим характером
за графіком;
виконуваних робіт - сезонністю, • за багатозмінний режим роботи;
віддаленістю, невизначеністю • водіям, які працюють на автомобілях, за
об’єкта праці
ненормований робочий день і роз’їзний
характер праці

Нормативноправові засади, які визначають
сутність управління фондом оплати праці, на
ведено в таблиці 1.
Кодифікованим нормативноправовим ак
том щодо правового регулювання заробітної
плати виступає Кодекс законів про працю Ук
раїни, який регламентує право кожного працю
ючого на отримання заробітної плати та роз
криває сутність заробітної плати та її структу
ри. Структура заробітної плати відображає її
внутрішню побудову та є сукупністю певних
складників у єдиному цілому. На структуру за
робітної плати впливає багато чинників — стан
економіки та політичноправова ситуація у
країні. За таких обставин структура заробітної
плати є організаційноправовим механізмом,
який віддзеркалює стан виплат, що передбачені
трудовим договором та чинним законодав
ством для працівника.
Міністерство статистики України у 2004
році затвердило Інструкцію зі статистики за
робітної плати, яка затверджена Наказом Дер
жкомстату України від 13.01.2004, № 5 [1], в
якій прописано повний перелік виплат, які вхо
дять до складу фонду оплати праці. Однак не
достатність аналітичної інформації та відсут
ність більш детального групування виплат ок
ремого структурного елемента негативно впли
ває на специфіку діяльності підприємства та не
задовольняє потреби системи управління
підприємства.
Такий поділ заробітної плати на основну,
додаткову, інші компенсаційні та заохочувальні
виплати є специфічним, адже кожен із цих за
значених елементів містить власні, передбачені
чинним законодавством сукупні виплати. Особ
Передплатний індекс 21847

ливістю вітчизняної структури заробітної пла
ти є відображення усіх реальних виплат, які
працівник зможе отримати в процесі своєї тру
дової діяльності та при виконанні службових
обов'язків.
Складові фонду оплати праці відображені
на рис. 1.
Основна заробітна плата є базовим фондом
на підприємстві та формується під впливом об
'єктивних умов виробництва і праці та є наго
родою за працю, встановленою у вигляді та
рифних окладів та відрядних розцінок, що
згідно із встановленими нормами праці, зокре
ма посадовими обов'язками, виробітком, часом
роботи, обслуговування та виплачується пра
цівникові відповідно до кваліфікації, склад
ності роботи, відповідальності, умов праці,
інтенсивності.
Додаткова заробітна плата — це винагоро
да за працю понад установлені норми, за тру
дові успіхи, винахідливість та за особливі умо
ви праці (доплати, надбавки, гарантійні й ком
пенсаційні виплати) та залежить від чинників
виробничої діяльності працівників, які немож
ливо повністю врахувати заздалегідь і які відби
вають специфічні умови праці на цьому
підприємстві або особливості працівників.
Поперше, додаткова заробітна плата вра
ховує індивідуальні результати тих працівників,
які завдяки особистим здібностям досягли
особливих успіхів. Подруге, додаткова заро
бітна плата враховує колективні результати
праці. Переважно виплачується у вигляді
премій та інших видів винагород з фонду мате
ріального заохочення. Премія — це не звичай
на надбавка до заробітної плати, а особлива
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форма винагороди за творчі успіхи в роботі, за
виконання завдань особливого значення [4]. На
формування елементів складу додаткової заро
бітної плати впливають індивідуальні особли
вості трудової діяльності кожного працівника
та його творчі здібності. Такі виплати є харак
терними для тих підприємств, в яких є додат
ковий фонд оплати праці.
Інші заохочувальні та компенсаційні випла
ти формують заохочувальний фонд оплати
праці на підприємстві — до них належать ви
плати у формі винагород за підсумками робо
ти за рік, премії за спеціальними системами і
положеннями, компенсаційні та інші грошові і
матеріальні виплати, які не передбачені акта
ми чинного законодавства або які провадяться
понад встановлені зазначеними актами норми.
Для забезпечення правильного використання
фонду оплати праці необхідно обліковувати ви
робіток продукції або виконаний обсяг робіт
кожним працівником і правильність нарахуван
ня заробітної плати згідно із встановленими
нормами і розцінками. Основна відмінність цих
виплат від двох інших складових фонду оплати
праці полягає у тому, що до них належать ви
нагороди та премії, які мають одноразовий ха
рактер, компенсаційні та інші грошові й мате
ріальні виплати, які не передбачені актами чин
ного законодавства або які провадяться понад
встановлені зазначеними актами норми тощо.
До інших заохочувальних та компенсаційних

Зміна
чисельності
персоналу

Зміна умов
преміювання

Зміна ставок
заробітної
плати

виплат також можуть відноситись виплати
індивідуального характеру (наприклад, оплата
квартири та найманого житла, гуртожитків, то
варів, продуктових замовлень, абонементи у
спортзал, передплати на газети та журнали,
протезування, суми компенсації вартості вида
ного працівникам палива у випадках, не перед
бачених чинним законодавством).
Класифікацію доплат до заробітної плати,
що здійснюються лише в певних (окремих) сфе
рах прикладання праці, наведено в таблиці 2.
Фонд оплати праці та особливості його фор
мування залишаються основним показником у
сфері заробітної плати як на рівні держави, так
і на рівні підприємства. На рівні держави фонд
оплати праці виступає як частка національно
го доходу, яка розподіляється серед працюю
чого населення у формі заробітної плати. На
рівні підприємства цей показник є загальною
сумою заробітної плати, нарахованої працівни
кам за виконану роботу, а також оплати не
відпрацьованого часу у відповідності з трудо
вим законодавством та колективним догово
ром, який підлягає оплаті, незалежно від дже
рел фінансування цих витрат
На рівень оплати праці впливає ряд об'єк
тивних і суб'єктивних факторів: коливання по
питу і пропозиції на ринку праці, рівень безро
біття, стан економіки, продуктивність праці,
державне регулювання, складність і умови праці,
кваліфікація тощо. Одним із головних факторів,
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Рис. 2. Основні фактори, що впливають за зміну
фонду оплати праці
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який впливає на рівень, оплати праці є стан еко
номіки в Україні, який є нестабільним на сьо
годні через кризу, що прогресує в нашій державі.
Для подолання багатьох соціальних про
блем, які існують в Україні необхідно провес
ти реформування політики оплати праці. Ре
форма заробітної плати має охоплювати рин
ковий і неринковий сектори економіки та мати
такі цілі: підвищення платоспроможного попи
ту на внутрішньому ринку і зростання інвести
ційної активності; реструктуризацію валового
внутрішнього продукту в частині підвищення
питомої ваги заробітної плати; встановлення
раціональних співвідношень між заробітною
платою, підприємницьким прибутком та при
бутком від власності; забезпечення раціональ
ного співвідношення в оплаті праці працівників
бюджетної та небюджетної сфер.
Основні фактори, що впливають за зміну
фонду оплати праці відображено на рисунку 2.
На основі вивчення прикладних питань
різносторонньої проблеми формування фонду
оплати праці, обліку праці та розрахунків з пер
соналом у розрізі основної, додаткової за
робітної плати та інших заохочувальних та ком
пенсаційних виплат вітчизняними та зарубіж
ними науковцями, вважаємо за доцільне запро
понувати такі напрями удосконалення класи
фікації виплат у розрізі фонду оплати праці для
вітчизняних підприємств:
— доопрацювати та внести зміни до Кодек
су законів про працю України шляхом допов
нення статтею "Структура заробітної плати" в
якій визначити всі елементи, що мають до неї
входити враховуючи вимоги сьогодення;
— ми пропонуємо під структурою заробіт
ної плати розуміти внутрішню будову заробіт
ної плати, яка виступає винагородою працівни
кові за виконану ним працю та складається з
логічновпорядкованих та пов'язаних між со
бою елементів заробітної плати — основної
(базовий фонд), додаткової (додатковий фонд),
інших заохочувальних та компенсаційних ви
плат (заохочувальний фонд);
— націлити структуру фонду оплати праці
на соціальноекономічний характер відповідно
до специфіки діяльності окремого підприєм
ства та узгодження процесу формування фон
ду оплати праці із загальними цілями розвитку
підприємства, його корпоративною та кадро
вою стратегіями;
— ввести нові види виплат відповідно до ви
мог часу, які б виражали продуктивність і ефек
тивність праці з метою мотивування високок
валіфікованих працівників та на основі індиві
дуальних результатів окремого працівника;
Передплатний індекс 21847

— застосувати досвід розвинених країн, де
заробітна плата кожного окремого працівни
ка формується з трьох складових фонду опла
ти праці (оклад+премії+пільги), у вигляді пільг
можна урізноманітнити інші заохочувальні та
компенсаційні виплати (такими пільгами мо
жуть стати додаткове медичне страхування, на
дання працівникові мобільного телефону,
службовий автомобіль, абонемент до спортза
лу, курси англійської мови);
— застосувати досвід розвинених країн
щодо регулювання системи оплати праці та її
окремих складових, ми пропонуємо в Україні
зорієнтуватися на досвіді Німеччини та Вели
кобританії, де система оплати праці побудова
на на стимулюванні зростання продуктивності
та використанні індивідуальних контрактів,
таке впровадження дасть змогу мотивувати
працівників виготовляти більшу кількість та
якіснішу продукцію, а в укладених індивідуаль
них контрактах — прописувати всі умови праці,
що насамперед допоможе ефективніше захи
щати права найманих працівників [9];
— широко застосовувати преміальну систе
му оплати праці, яка дасть змогу диференцію
вати розміри заробітної плати залежно від
індивідуальних результатів праці кожного
окремого працюючого.
Важливість механізму щодо особливостей
формування фонду оплати праці з точки зору
забезпечення ефективності функціонування
будьякого підприємства складно переоцінити,
однак, розробка напрямів удосконалення, які
направлені на вирішення проблем щодо форму
вання фонду оплати праці, обліку праці та роз
рахунків з персоналом у розрізі основної, до
даткової заробітної плати та інших заохочуваль
них та компенсаційних виплат має виступити
вагомим важелем щодо забезпечення стійкості
та конкурентоспроможності суб'єктів господа
рювання, в подальшому сприятиме підвищенню
ефективності як формування фонду оплати
праці, так і діяльності підприємства загалом.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Виходячи з вищевикладеного, можна ствер
джувати, що на кожному підприємстві структу
ра фонду оплати праці повинна мати соціально
економічний характер. Дослідивши структуру
фонду оплати праці в розрізі основної заробіт
ної плати, додаткової та інших заохочувальних
та компенсаційних виплат ми дійшли висновку,
що Інструкція зі статистики заробітної плати
дає тільки перелік виплат, які відносяться до
кожного елемента фонду оплати праці та не
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грунтується на аналітичності інформації, де
тального її групування та не в повній мірі задо
вольняє потреби працівників та системи управ
ління підприємства. Протягом останнього деся
тиріччя заробітна плата українських працівників
формується лише з елемента основної заробіт
ної плати, який і становить базовий фонд опла
ти праці на підприємстві. Лише деякі бюджетні
установи і великі приватні підприємства (ком
панії) формують заробітну плату і ще з викори
станням фонду додаткової заробітної плати. Те
що стосується інших заохочувальних та компен
саційних виплат то вони відсутні у заробітній
платі працівників. Україна потребує радикаль
них змін в організації й стимулюванні ефектив
ності праці, оптимізації диференціації доходів
працівників та їх оподаткування, це має стати
запорукою сталого соціальноекономічного
розвитку. Тому цілком важливою є потреба у
своєчасній, об'єктивній і достовірній інформації
щодо оплати праці з погляду кожної із сторін
соціальнотрудових відносин — держави, робо
тодавця і найманого працівника.
Подальші наші дослідження будуть спрямо
вані на вивчення міжнародного досвіду одного
з елемента фонду оплати праці, а саме — інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, з
метою запозичення досвіду для України.
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ECONOMIC POTENTIAL OF OILBEARING FLAX PRODUCTION IN UKRAINE
У статті розглянуто господарське значення та економічний потенціал льону олійного із позиції диверсифікації
виробництва олійних культур. Розкрито переваги його вирощування — високі експортні резерви, рентабельність,
можливість більш повного використання агроекономічного потенціалу, зважаючи на регіональні особливості зоC
нальних систем землеробства в контексті кліматичних змін та зростання ризиків вирощування обмеженої кількості
традиційних сільськогосподарських культур.
Оцінено потенціал вирощування культури як одного із альтернативних шляхів усунення домінування соняшниC
ка. Зазначено, що зважаючи на невибагливість до грунтів, стійкість до посухи можливе розширення вирощування
льону олійного в різних природноCкліматичних зонах. Відмічено широкі внутрішні та експортні можливості ринку
продукції, зумовлені запитом на здорове харчування. Найбільш перспективним ринком для вітчизняного льону олійC
ного варто розглядати ЄС, який імпортує щороку 900 тис. тонн цієї культури. Окреслено головні обмеження сучасC
ного виробництва культури — відсутність систематичності вирощування, значні коливання посівних площ, та низька
урожайність, що у комплексі зумовлюють високу нестабільність валового виробництва, та запропоновано заходи
щодо їх усунення.
Зазначено, що розширення виробництва льону повинно базуватися на впровадженні сучасних технологій, викоC
ристання переваг високої пластичності культури, зональних особливостей агрокліматичних умов, посиленні заходів
щодо популяризації льону олійного як об'єкту культивування та організації наукового супроводу, щодо дотримання
технологій його вирощування. Розширення виробництва льону дозволить диверсифікувати джерела отримання доC
ходів середніми та малими суб'єктами господарювання, вирішувати проблеми дотримання сівозміни та оптимальноC
го розміщення озимої пшениці, задіяти природні механізми розширеного відтворення родючості грунту в сучасних
системах землеробства.
Об'єктивне оцінювання потенціалу льону олійного, розробка і впровадження ринкових механізмів стимулюванC
ня виробництва та зняття експортного мита, підтримання вітчизняної селекції, популяризації вітчизняних наукових
досягнень та зарубіжного досвіду сприятимуть розширенню виробництва культури.
The paper looks at the significance and economic potential of oilCbearing flax in the light of diversification of oilC
bearing crop production. It discovers the advantages of growing it — high export reserves, profitability, the possibility
to use its agroCeconomic potential at maximum, taking into consideration regional peculiarities of agricultural zonal
systems in the context of climate changes and increasing risks of growing a limited number of traditional agricultural
crops.
The study evaluates the potential of this crop production as one of the alternative ways to eliminate the domination
of sunflower. It highlights that it is possible to grow oilCbearing flax in different natural climate areas considering its
tolerance to soils and drought resistance. The paper stresses on wide internal and export possibilities to extend the market
of its products, caused by the demand for healthy food. The European Union should be considered as the most promising
market for domestic oilCbearing flax, since it imports 900 thousand tons of this crop annually. It outlines main restrictions
of the national crop production — a lack of systematic production, considerable fluctuations of sowing areas and low
productivity, that cause its high instability of gross production on the whole. In addition, the study suggests measures to
eliminate these restrictions.
The paper stresses that the extension of flax production should be based on implementing modern technologies,
taking the advantages of high plasticity of this crop, the zonal peculiarities of agroCclimatic conditions, intensifying
measures to popularize oilCbearing flax as an object of cultivation and organization of scientific assistance concerning
the growing technologies. The extension of flax production will allow diversifying the sources of income for medium and
small economic entities, solving the problem of following crop rotation and optimal location of winter wheat, applying
natural mechanisms of intensive restoration of soil fertility in modern agricultural systems.
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Objective evaluation of oilCbearing flax potential, the development and implementation of market mechanisms to
stimulate the production and abolition of export custom duty, support for the domestic selection, popularization of the
national scientific achievements and foreign experience will contribute to the extension of the crop production.

Ключові слова: економічний потенціал, олійні культури, льон олійний, виробництво, по;
сівна площа, грунтово;кліматична зона.
Key words: economic potential, oil;bearing crops, oil;bearing flax, production, sowing area, soil
and climate area.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Важливою складовою економіки України є
виробництво та переробка олійних культур, які
забезпечують внутрішні потреби та формують
експортний потенціал вітчизняного агропро
мислового комплексу. Світовий ринок олійних
культур зростає і стратегічно орієнтований на
виробництво сучасних нових видів продукції та
використання їх в сфері харчування, медицині,
енергетиці.
Впродовж 50 років обсяги світового вироб
ництва олійних культур зросли майже в 14 разів
— з 37 до 530 млн т. Провідними олійними куль
турами, обсяги виробництва та експорту яких
найвищі в світі, є соя, ріпак та соняшник. До
менш поширених, так званих нішевих культур,
на світовій арені та в Україні належить льон
олійний [1, с. 71].
Україна тісно інтегрована в світовий ринок
олійних культур, а в останні роки є світовим
лідером з виробництва і переробки соняшнику
й експорту соняшникової олії, займає другу
позицію по експорту ріпаку, сьому по вироб
ництву ріпаку і експорту сої. Сільське госпо
дарство України має потенціал не лише до за
безпечення якісними, корисними та безпечни
ми продуктами харчування населення країни,
але й до здійснення вагомого внеску у вирішен
ня світової продовольчої проблеми [2, с. 3].
Наявність в Україні сприятливих грунтово
кліматичних умов для інтенсивної сільськогос
подарської діяльності, значний економічний
потенціал, створюють необхідні умови для
організації ефективного виробництва олійних
культур [3, с. 187]. Загальні тенденції щодо них
в Україні збігаються із світовими і характери
зується зростаючими обсягами, розвитком на
прямків споживання, нарощуванням обсягів
експорту насіння та продуктів його переробки.
Основними трендами світового ринку олійних
культур є нарощування обсягів виробництва та
експорту сої, соняшнику та деяке зниження
пропозиції ріпаку. При загальному обсязі
пропозиції світового ринку олійних культур у
530 млн т пропозиція сої складає 320 млн т,
ріпаку — 70, соняшнику — 40, льону олійного
— 2,7 млн т [1, с. 71].
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Проте кон'юнктура світового ринку олійних
культур зазнає деяких змін. Новим трендом є
позитивна динаміка виробництва льону олійно
го, однак за два останні роки в Україні просте
жується протилежна тенденція — спад на фоні
високої нестабільності валового виробництва.
Нині виробнича діяльність аграрних під
приємств України зосереджена на культурах,
що забезпечують отримання прибутку з висо
ким рівнем рентабельності в короткостроковій
перспективі. Пріоритетними культурами зали
шаються соняшник, соя, ріпак, тоді як інші
олійні культури, як наприклад льон олійний не
має достатнього поширення і вагомої частки як
на вітчизняному так і на світовому ринку [4, с. 53].
Враховуючи експортну орієнтацію вітчиз
няного аграрного виробництва висока ринко
ва ціна насіння льону окреслює його експорт
ний потенціал, зумовлює його прибутковість
близьку до рівня соняшника. Протягом остан
ніх двадцяти років Україна сформувала та знач
но наростила експорт насіння льону олій
ного, який впродовж 2013—17 рр. зріс з 10,9 до
56,8 тис. т, а лляної олії — з 2,8 до 9,9 тис. т.
Однак така загальна динаміка не є свідченням
стабільного зростання галузі. Вітчизняному
ринку льону культурного властиві негативні
ознаки значних коливань обсягів виробництва
олійного льону, критично низькі обсяги вироб
ництва льону довгунцю як суміжної галузі. З
2016 року відбувається скорочення посівних
площ й урожайності культури, як наслідок —
валового збору насіння. В 2019 році очікується
отримати 24,4 тис. т, тоді як у 2017 році він був
на рівні 45,5 тис. т. [5].
Така динаміка показників виробництва су
проводжується падінням експорту та має не
гативні наслідки в стратегічному плані — для
подальшої реалізації експортного потенціалу
держави та розвитку переробної галузі. Вод
ночас вітчизняний і світовий споживач форму
ють попит на насіння льону, лляну олію та ви
роби з лляних тканин. Світовому ринку влас
тиве розширення асортименту споживчих про
дуктів з льону у напрямі здорового харчуван
ня та екологічно чистих натуральних продуктів.
За таких світових і вітчизняних тенденцій на
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буває актуальності виявлення проблем галузі
та пошук шляхів нарощування обсягів вироб
ництва льону в Україні та відповідно аналіз еко
номічного потенціалу виробництва.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Незважаючи на велику кількість дослід
жень та численні публікації з питань розвитку
світового та вітчизняного ринку олійних куль
тур представлених у роботах Р.М. Вожегової,
О.В. Коваленка, О.М. Кузнєцова, А.А. Побе
режної, О.Л. Рудіка, П.Т. Саблука, В.І. Чехо
вої, В.Я. Щербакова та ін., питання стану та
перспектив розвитку льонарства в Україні до
сліджено недостатньо. Льон олійний безпід
ставно залишається маловідомою та малопоши
реною нішевою культурою. Це зумовлює друго
рядне до нього ставлення, що не відповідає його
економічному потенціалу та місцю у сучасних
системах землеробства. Оскільки в Україні про
довжує формуватися структура виробництва
олійних культур, актуальним питанням є дослі
дження загальних тенденцій змін місця та ролі
окремих із них, виявлення внутрішніх причин та
механізмів, з метою регулювання цих процесів
для досягнення балансу й розв'язання існуючих
виробничих і екологічних проблем.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Мета дослідження полягала в проведенні
аналізу тенденцій та змін сучасного вітчизня
ного ринку і динаміки виробництва льону олій
ного, зональних особливостей поширення та
виробництва культури для використання його
потенціалу в розрізі грунтовокліматичних зон
України та експортних можливостей. Досяг
нення мети дозволяє запропонувати заходи
щодо подальшого ефективного використання
наявного економічного потенціалу виробниц
тва льону олійного з урахуванням зональних
закономірностей поширення культури.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У світі зростає попит на сільськогоспо
дарську продукцію, зокрема на насіння зерно
вих, олійних культур та рослинні олії. Україна
може підвищити прибутковість сільськогоспо
дарських культур, а також нарощувати потен
ціал для швидкого реагування на експортні рин
ки [3, с. 192].
Загалом виробництво олійних культур в Ук
раїні характеризується зростаючими обсягами,
розширенням напрямів споживання продукції,
нарощуванням обсягів експорту насіння та олії
[6, с. 9].
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Однак в Україні монопольнодомінуючою
олійною культурою залишається соняшник, що
створює реальні агротехнологічні, екологічні та
економічні проблеми. У валовому зборі олійних
культур частка соняшника є критичною та
зросла з 65,9% у 2015 році до 67,2% в 2019 році.
Продовжується подальше розширення площ
вирощування соняшника. У середньому за ос
танні п'ять років площа його збирання досягла
5,14 млн га, а прогнозоване виробництво со
няшнику в 2019 році очікується на рівні 14—
14,5 млн тонн. У зв`язку з високим попитом на
насіння і рівнем рентабельності цієї культури,
вона є найліквіднішою та найприбутковішою в
аграрному виробництві України. Без застосу
вання відповідних системних заходів, вироб
ничі показники соняшнику будуть поступово
зростати і надалі.
Із позиції збалансування ринку олієсирови
ни в Україні роль інших олійних культур є ва
гомою та важливою, оскільки їх потенціал ре
алізований не повністю. Знизились темпи ви
робництва сої, за останні чотири роки посівні
площі скоротилися на 7,2—29,6% відносно най
вищих значень 2135,6 тис. га у 2015 році. Пло
ща збирання культури стабілізувалася в межах
1850—1900 тис. га а обсяги виробництва визна
чалися урожайністю. Частка ріпаку серед
інших олійних культур зросла з 10,8% до 14,6%,
винятком був 2016 р. Цій культурі було прита
манне зменшення та значні коливання площі
збирання які в середньому складали 258 тис. га.
Натепер в Україні площі під ріпаком становлять
1,3 млн гектарів [7].
В обсягах виробництва льону започаткова
на негативна динаміка — протягом двох ос
танніх років відбувається значне скорочення
посівних площ, з 47,1 тис. га у 2017 р. до 32,1 у
2018 році. За прогнозом на 2019 р. вони стано
витимуть 25 тис. га. Зазначені процеси стали
головною причиною скорочення валового збо
ру насіння з 45,5 тис. т у 2017 до 31 тис. т у
2018 році, та очікується у 2019 році на рівні
24,4 тис. т, що обумовлює зменшення експорту.
Голова ради директорів ГС "Асоціація роз
витку льонарства і коноплярства України"
М. Шкурко відмічає, що з такими обсягами ви
робництва льону Україна випадає зі світового
ринку. Незначний урожай та відносно вища
ціна насіння льону на внутрішньому ринку зни
зить попит з боку переробників, що вплине на
подальше зменшення посівних площ та дегра
дацію культури вирощування льону, і може
призвести до потреби імпорту насіння [5].
Важливість галузі льонарства полягає пере
дусім у тому, що тут виробляються виключно
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цінні продукти харчування, які мають до того
ж й значні лікувальні властивості. Склад лля
ного насіння свідчить про його беззаперечну
цінність та необхідність широкого використан
ня в харчуванні населення. Хоча групи льону
олійного призначення та довгунці різняться за
вмістом олії їх насіння, належної якості, вико
ристовується однаково [8, с. 168].
Льон олійний розглядається нині як перспек
тивне джерело целюлозомісткої сировини для
хімічної, харчової, медичної промисловостей та
виготовлення матеріалів із високою енерговід
дачею у процесі окислення. У Іспанії льон та
коноплі тривалий час використовують як сиро
вину для целюлозопаперового та хімічного ви
робництва [6. с. 29]. Спеціальну целюлозу із льо
ну олійного виробляють у Чехії, Франції та Ве
ликобританії, переважно у повному циклі від
вирощування до кінцевого продукту. Вона ви
користовується для виготовлення цигаркового
паперу. Унікальні властивості лляного волокна
дозволяють використовувати його для виготов
лення нетканих ізоляційних матеріалів, фільтрів,
поглинача нафтопродуктів, геотекстилю та ком
позитів, біологічно активних речовин, а модиф
іковане лляне волокно є чудовим абсорбентом
[10]. Таке подвійне використання значно підви
щує рентабельність вирощування культури в
цілому. В Україні льонарство як галузь, забез
печує сировинну незалежність у відновлюваних
природних ресурсах, сприяє зниженню соціаль
ного напруження в регіонах шляхом збільшен
ня зайнятості і доходів населення, задовольняє
попит на природні, екологічно чисті продукти,
також льон може виступати у сівозміні як аль
тернатива соняшнику [10, с. 358].
Потенційно Україна здатна повністю задо
вольнити внутрішні потреби, та виробляти про
дукцію галузі льонарства на експорт. Значний
економічний потенціал створює необхідні умо
ви для реалізації ефективного виробництва
льону в усіх регіонах.
Льон олійний не потребує специфічного
розташування у сівозміні та є, залежно від зони
вирощування, "хорошим" або "допустимим"
попередником для озимих зернових культур,
йому властива висока пластичність та значна
посухостійкість.
Об'єктивною перевагою виробництва льо
ну олійного є його прибутковість. За виробни
чих витрат на рівні зернових колосових куль
тур у еквіваленті 470 дол. США, та ціні на рин
ках Європи в 450 дол./т точкою беззбитковості
культури є урожайність 1,24 т/га, а за урожай
ності 1,8 т/га рентабельність складає 45,5%, а
2,2 т/га 77,8 %.
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Обсяги виробництва льону визначаються
зональною особливістю системи землеробства,
фактичною структурою посівних площ яка
склалася, економічним механізмом формуван
ня цінової політики щодо насіння олійних куль
тур та продуктів їх переробки, матеріально
технічним забезпечення підприємств галузі,
потужностями переробних підприємств.
Значним резервом стабілізації та нарощу
вання обсягів виробництва є раціональне вико
ристання економічного потенціалу під
приємств відповідно до біологічних потреб
культури льону олійного, шляхом врахування
зональних особливостей, що є підгрунтям
збільшення урожайності культури. В Україні
середній рівень урожайності льону та інших
олійних культур в практичному використанні
менше потенційного на 30—50%.
Найбільш висока насіннєва продуктивність
льону можлива, якщо умови вирощування бу
дуть відповідати біологічним вимогам культур
у розрізі етапів органогенезу та періодів фор
мування насіння й олії. Продуктивність льону,
якість його сировини та економічна ефек
тивність вирощування культури суттєво зале
жить від грунтовокліматичних умов, які мають
зональний характер поширення [10]
Льон низький в Україні виробничники роз
глядають як другорядну "нішеву" культуру і
часто застосовують як "страхову культуру", що
відображається на коливаннях площ посіву.
Враховуючи агротехнічні обмеження насичен
ня сівозмін соняшником, введення льону олій
ного в сівозміни України вирішує також про
блему розміщення групи озимих зернових
культур та реалізацію їх потенціалу. Прояв
ляється як прямий, так і опосередкований
ефект розширення посівних площ льону олій
ного.
Введення його у існуючі сівозміни зумовлює
коригування співвідношення між площами по
сіву окремих культур. Значення льону в фор
муванні структури посівів відображено в таб
лиці 1. Коефіцієнт кореляції між площами по
сіву льону олійного та окремих культур демон
струє, сильний зворотній зв'язок у зоні Поліс
ся із ріпаком озимим R= 0,81, а зоні Лісостепу
ріпаком ярим R= 0,63 та ячменем ярим R= 0,5.
У деякому розумінні льон олійний виступає
конкурентом для зазначених культур у присут
ності їх у сівозмінах.
У зоні Полісся та Лісостепу має місце се
редня пряма кореляційна залежність відносно
площі озимих зернових культур та льону, що
свідчить про відсутність конкуренції між цими
групами культур. Наявність посівів льону доз
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воляє також забезпечити додаткову площу хо
роших попередників у наступному році та ви
користати сприятливі умови поточного року
для збільшення обсягів виробництва прибутко
вої та ліквідної культури якою є льон.
У зоні Степу спостерігається середній зво
ротній кореляційний зв'язок із площами посіву
ріпаку ярого та озимого, що є підставою оціню
вати льон олійний як конкуруючу культуру. Це
потребує вивчення питання щодо оптимально
го використання площ виділених для інших ол
ійних культур з метою реалізації їх потенціалу.
У зоні Полісся та Степу площі посіву ярих
культур — льону олійного та ячменю не пов'я
зані між собою, що може бути зумовлене не
зіставністю площ їх вирощування. Однак у зоні
Лісостепу коефіцієнт кореляції (R= 0,5) може
свідчити про відношення до льону олійного як
страхової культури ранньовесняного періоду
сівби та короткого періоду вегетації.
Вирощування льону олійного часто реалі
зується за "залишковим" принципом із значни
ми порушеннями технології, що також зумов
лює значні коливання площі вирощування, уро
жайності, валового збору по Україні та регіо
нах. Окремі адміністративні райони регіонів не
займаються вирощування льону олійного, або
здійснюють його періодично [10, с. 380].
За аналізований період в середньому вало
вий збір насіння льону склав 32,9 тис. т. Голов
ними регіонами його виробництва є зона Сте
пу — 66,8 % та Лісостепу — 22,7%. (табл. 2).
За останні вісімнадцять років площі вирощу
вання, ступінь поширення льону олійного в Ук
раїні зазнавали значних коливань, проте до 2016 ро
ку зберігали тенденцію до зростання. Основні
площі вирощування культури зосереджені в зоні
Степу — 74,7%, тоді як в зоні Лісостепу — 15,8%,

Таблиця 1. Зв'язок між площами
вирощування льону низького та
альтернативних культур в межах окремих зон
України (за 2000—2018 рр.)
Коефіцієнт кореляції в
кліматичних зонах
Полісся Лісостеп Степ
Ріпак озимий –0,81
–0,25
–0,41
Ріпак ярий
0,17
–0,63
–0,42
Озимі зернові 0,38
0,56
–0,13
Ячмінь ярий 0,06
–0,50
0,01
Джерело: розраховано автором за даними Державної служ
би статистики України [7].
Культури

Поліссі — 9,3%. В середньому за 2000—2018 роки
зібрана площа становила 34,02 тис. га. Найбіль
шого поширення льон олійний набув у 2016 році
— 68 тис. га проти 2,27 тис. га 2000 року, однак у
2018 році площі посіву різко зменшилися та
склали 32,1 а за прогнозом на 2019 рік оціню
ються на рівні 25 тис. га.
Про значні коливання площ посіву культу
ри свідчать високі значення коефіцієнту варі
ації. За наявними обсягами посівів найбільш не
стабільним є вирощування льону олійного в
Поліссі, де коефіцієнт варіації складає 113,9 та
в зоні Лісостепу — 85,8%. Найбільш стійким є
представлення льону олійного в сівозмінах Сте
пової зони.
У разі збереження впливу економічних та ви
робничогосподарських факторів на систему
землеробства, математична модель динаміки
площ посіву льону олійного має такий вигляд:
Україна: У = 1,6024x1,2847

R² = 0,8068;

2

Полісся: У = -0,0094x + 0,6186x - 1,7884 R² = 0,4532;
Лісостеп: У = -0,0157x2 + 0,8326x - 0,9281 R² = 0,4122;
Степ: У = 1,6044x1,1669

R² = 0,7898

де х — рік складання прогнозу (розпочина
ючи від 2000 р.).

Таблиця 2. Зональні особливості реалізації потенціалу виробництва льону олійного в Україні
(за 2000—2018 рр.)
Показники
Валовий збір, тис. т
у тому числі, %
Зібрана площа, тис. га
у тому числі, %
максимальна
Коефіцієнт варіації
Частка в структурі посівів, %
Частка посівів, які загинули %
Коефіцієнт наявності посівів
Коефіцієнт систематичності вирощування
Урожайність середня, т/га
Коефіцієнт варіації
Урожайність за останні 5 років
Урожайність максимальна
Господарський максимум урожайності

Україна

Кліматичні зони
Полісся Лісостеп
Степ

32,9
10,5

22,7

66,8

9,33
13,7
114,0
0,057
3,26
0,16
0,49
1,04
36,9
1,13
2,50
2,37

15,8
15,3
85,8
0,055
5,63
0,19
0,37
1,36
29,6
1,40
2,38
2,74

74,7
47,9
60,3
0,199
8,95
0,41
0,80
0,84
31,0
0,98
2,57
1,74

34,0
68,0
63,2
0,124
4,86
0,18
1,00
0,95
30,0
1,12
1,35
1,92

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [7].
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Рис. 1. Обсяги вирощування льону олійного в Україні
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України [7].

Найбільш стійким та прогнозованим є
вирощування льону олійного в Україні та
основному осередку його розміщення —
Степовій зоні. Тут математичні моделі ма
ють вищий рівень достовірності та свідчать
про загальну тенденцію збільшення площ
посіву культури у короткочасній перспек
тиві.
Більш об'єктивно про присутність та місце
культури свідчить її частка, відносно загаль
ної посівної площі у регіоні. Найбільш роз
повсюдженим є льон олійний в зоні Степу, де
на кожну тисячу гектарів посівної площі при
падає майже 2 га культури. Проте якщо по
Україні цей показник становить 1,24 га, то в
Лісостеповій зоні та Поліссі він є значно мен
шим та перебуває на однаковому рівні 0,55—
0,57 га. Однак загалом має місце збільшення
присутності льону олійного в структурі по
сівних площ України та окремих кліматичних
зон.
Однак поширення льону олійного відбува
лося неодночасно та територіально нерівно
мірно. Від початку статистичного обліку най
більш представленим було вирощування куль
тури в Степовій зоні, із областей якої він роз
почав поширення в інші зони. Коефіцієнт сис
тематичності вирощування його становить 0,8.
Важливо, що навіть натепер в окремих облас
тях України посіви льону відсутні, а ко
ефіцієнт систематичності вирощування є ви
щим у зоні Полісся 0,49, порівнюючи із зоною
Лісостепу 0,37, де умови для культури є кра
щими. Отже, існує потреба в посиленні заходів
щодо популяризації льону олійного як об'єк
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ту систематичного вирощування та не
обхідність наукового супроводу щодо дотри
мання технологій.
На жаль, навіть у областях де представле
ний льон олійний, його вирощування часто зо
середжене в окремих адміністративних райо
нах та господарствах. Цю особливість відобра
жає коефіцієнт наявності посівів культури.
Найменшого поширення посіви льону олійно
го набули в зоні Полісся 0,16, у зоні Степу мен
ше половини районів займаються вирощуван
ням цієї культури, а коефіцієнт наявності
посівів становить 0,41.
Аналіз виробництва насіння льону свід
чить, що найбільш сприятливими для реалі
зації потенціалу льону були зони Полісся та
Лісостепу, тоді як зона Степу для реалізації
можливостей культури є більш екстремаль
ною, про що опосередковано свідчить частка
загибелі посівів. У зоні Полісся вона склала
3,26% а в зоні Степу — 8,95%. Така ситуація
частково зумовлена і суб'єктивними причина
ми виробничого характеру. Сучасний рівень
аграрного виробництва дозволяє пом'якши
ти негативний вплив екстремальних погодних
умов при дотриманні технології вирощуван
ня культури. Тому перехід від низького до се
реднього та високого технологічного рівня
вирощування льону олійного, незалежно від
зони, буде сприяти зменшенню частки по
сівів, які загинули та підвищенні урожай
ності, стабільності та прибутковості вирощу
вання.
Рівень реалізації зонального агрокліматич
ного потенціалу дозволяє оцінити найвища до
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сягнута урожайність культури. Урожайність
льону олійного в Україні є низькою та харак
теризується значними коливаннями в окремі
роки.
У період 2000—2018 рр. середня уро
жайність склала 9,5 ц/га. Найвищою вона була
в зоні Лісостепу — 13,6 ц/га що в 1,6 рази пере
вищує урожайність культури в зоні Степу.
Упродовж аналізованого періоду для цієї зони
притаманна найвища стабільність урожайності
— коефіцієнт варіації складає 29,6%, тоді як для
зони Степу він становив 30,1%. Найбільші ко
ливання урожайності льону олійного були в
господарствах зони Полісся, коефіцієнт ва
ріації — 36,9%, що може бути наслідком пору
шення та недотримання технології вирощуван
ня культури.
Високі значення урожайності культур за
останні п'ять років, порівняно із середніми
значеннями за аналізований період, демонст
рують тенденцію до підвищення урожайності,
незважаючи на значні коливання в окремі
роки.
Загалом по Україні найвища урожайність
культури, 1,35 т/га, була отримана в 2016 році.
Високою та близькою за абсолютними значен
нями була урожайність льону олійного в розрізі
окремих агрокліматичних зон 2,38—2,57 т/га,
що свідчить по значні резерви виробництва
культури.
З метою усунення впливу випадкових чин
ників при відображенні потенціалу зон, на за
садах екстремальної статистики розрахований
господарський максимум урожайності культу
ри [10]. Він продемонстрував, що найбільш
сприятливою для вирощування льону олійно
го є зона Лісостепу, де господарський макси
мум культури складає 2,7 т/га. Достатньо ви
соким є потенціал зони Полісся — 2,4 т/га. В
умовах зони Степу, де зосереджена переваж
на більшість посівних площ культури, госпо
дарський максимум є найнижчим та складає —
1,7 т/га.
Досягнутий технологічний рівень вирощу
вання льону олійного відображає співвідно
шення між середньою та максимальною уро
жайністю культури. Найбільш високим він є в
зоні Лісостепу — 0,57, в зоні Степу — 0,33 та
Полісся — 0,42.
Ефективність використання агрокліматич
ного потенціалу як співвідношення середньої
урожайності та величини господарського мак
симуму під час вирощування льону олійного
більш реалізується в зоні Лісостепу 0,50 та Сте
пу 0,48, ніж у зоні Полісся — 0,44. Це свідчить
про значні невикористані резерви збільшення
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урожайності льону олійного в усіх зонах його
вирощування, високий потенціал культури та
можливість підвищення стабільності валового
виробництва.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Україна має сприятливі грунтовокліма
тичні умови, кадровий потенціал та технічні
можливості для ефективного виробництва ол
ійних культур. Підвищення їх конкурентоспро
можності на внутрішньому та зовнішньому
ринках можливе на основі росту урожайності
та оптимізації посівних площ шляхом розши
рення переліку "нішевих" культур як до прикла
ду льон олійний, чому сприяє новий тренд
світового ринку — позитивна динаміка його
споживання.
Україна здатна задовольнити внутрішні по
треби та виробляти продукцію галузі льонар
ства на експорт, проте головною проблемою є
низька урожайність та висока нестабільність
валового виробництва.
Вирощування льону олійного не має систем
ного характеру, переважно реалізується за "за
лишковим" принципом із значними порушення
ми технології, що зумовлює значні коливання
площі вирощування, урожайності та відобра
жається на валовому зборі насіння у державі
та окремих регіонах.
Продуктивність льону, якість його як сиро
вини та економічна ефективність вирощування
визначально залежить від реалізації агрокліма
тичного потенціалу. Найбільш сприятливими
для вирощування льону олійного є зона Лісо
степу, тоді як умови Степової зони є для куль
тури екстремальними, однак потенціал культу
ри її пластичність за умови дотримання техно
логій врівноважить негативний вплив окремих
факторів.
Розширення виробництва льону дозволить
диверсифікувати джерела отримання доходів
середніми та малими суб'єктами господарю
вання, вирішити проблеми дотримання сівоз
міни та оптимального розміщення озимої пше
ниці.
Для подальшого розвитку галузі необхід
на розробка і впровадження ринкових ме
ханізмів стимулювання виробництва льону та
зняття експортного мита, підтримання віт
чизняної селекції, популяризація вітчизня
них наукових досягнень та зарубіжного дос
віду, стимулювання підприємництва до виро
щування культури. Подальших досліджень
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потребують питання розробки комплексу
заходів на основі впровадження коротко ро
таційних сівозмін, підвищення технологіч
ності, економічності та екологічності вироб
ництва.
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AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING IN THE EXTERNAL MARKET CONDITIONS

Встановлено, що аграрний маркетинг за сучасних умов глобальних викликів охоплює послуги пов'язані з переC
міщенням сільськогосподарського продукту у ланцюжку, починаючи від виробника продовольства і до кінцевого
споживача. Водночас споживачем можуть бути жителі країни, де виробляється продукція, або мешканці інших країн,
куди дана продукція експортується. Обгрунтовано, що в умовах виходу на зовнішні ринки збуту продукції послуги
маркетингу на певному аграрному підприємстві передбачають планування, організацію, логістику по ланцюжку пеC
реміщення продукції. Доведено, що у сучасних умовах глобального ринкового середовища сільськогосподарський
маркетинг — це процес, який починається з прийняття рішення про виробництво товару і включає всі аспекти ринкоC
вої структури або системи, які у цьому задіяні. Обгрунтовано, що дослідження специфіки запровадження маркетинC
гових інструментів доречно здійснювати на прикладі вітчизняних товаровиробників. Україна наразі експортує значC
ну кількість продукції, є вагомим гравцем на міжнародних продовольчих ринках. Вітчизняні товаровиробники, приC
стосовуючись до сучасних умов господарювання почали активно розвивати систему маркетингу, яка спрямована на
просування продукції на зовнішні ринки. Встановлено, що визначальними позиціями у товарній структурі вітчизняC
ного агропродовольчого експорту є зернові і олійні культури. Проаналізовано структуру аграрного експорту за осC
новними регіонами та охарактеризовано товарну структуру зовнішньої торгівлі у січні — серпні 2019 року. ОбгрунC
товано роль системи маркетингу для нарощування експортного потенціалу країни.
We find in the article that agrarian marketing in today's global challenges encompasses services related to the
movement of an agricultural product in the chain, from the food producer to the end consumer. In this case, the consumer
may be residents of the country where the products are produced, or residents of other countries where the products are
exported. We have justified that in terms of access to foreign markets for marketing services at a certain agricultural
enterprise provide planning, organization, logistics on the chain of movement of products. It is proved that in the current
conditions of the global market environment, agricultural marketing is a process that begins with the decision to produce
a product and includes all aspects of the market structure or system involved. It is substantiated that it is appropriate to
carry out research into the specifics of the introduction of marketing instruments on the example of domestic producers.
Ukraine is currently exporting a significant amount of products and is a significant player in international food markets.
Domestic producers, adapting to the current economic conditions, began to actively develop a marketing system aimed
at promoting products to foreign markets. It has been established that grain and oilseeds are the decisive positions in the
commodity structure of domestic agroCfood exports. The structure of agrarian exports by major regions is analyzed and
the foreign trade commodity structure in January — August 2019 is characterized. The role of the marketing system for
increasing the country's export potential for the future is substantiated. It is found that the widespread involvement of
marketing technologies in exporting products now allows: to increase the efficiency of marketing activities; ensure optimal
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use of agricultural resources; forecast short and long term development strategies. The main problems that manufacturers
currently face in promoting products to foreign markets are highlighted. Measures to improve and more widely apply
the marketing of agricultural products in terms of entry into foreign markets.

Ключові слова: маркетинг, експорт, сільськогосподарська продукція, аграрний сектор еко;
номіки, реалізація, глобалізація, кон'юнктура ринку, ефективність.
Key words: marketing, export, agricultural products, agricultural sector of economy, realization,
globalization, market conditions, efficiency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Одним з основних факторів, що уповільнює
розвиток сільського господарства та зменшує
обсяги виробництва та доходів фермерів у краї
нах, що розвиваються, є неефективність систе
ми маркетингу сільськогосподарської про
дукції. Аграрний маркетинг у сучасних умовах
глобальних викликів охоплює послуги, пов'я
зані з переміщенням сільськогосподарського
продукту у ланцюжку, починаючи з ферми і до
кінцевого споживача. Потенційними спожива
чами сільськогосподарської продукції можуть
бути жителі країни, де виробляється продук
ція, або мешканці інших країн, коди дана про
дукція експортується. Водночас послуги мар
кетингу на певному аграрному підприємстві пе
редбачають планування, організацію, моніто
ринг та обробку сільськогосподарської про
дукції таким чином, щоб одночасно задоволь
нити фермерів, посередників та споживачів.
Наразі сільськогосподарський маркетинг —
це процес, який починається з прийняття
рішення про виробництво товару, що продаєть
ся, і включає всі аспекти ринкової структури
або системи, які у цьому задіяні. Комплекс мар
кетингу може включати як функціональні, так
і інституційні складові, виходячи з технічних та
економічних міркувань. Він може охоплювати
такі процеси як: операції до збирання, після
збирання, збирання, класифікацію, зберігання,
транспортування та розповсюдження.
З розвитком міжнародної торгівлі аграр
ною продукцією та зважаючи на сучасні гло
бальні виклики роль маркетингу з кожним ро
ком зростає. Аграрні товаровиробники виділя
ють значні ресурси як на виробництво самої
продукції, так і на її подальше просування на
ринок.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ефективність реалізації продукції на
зовнішніх та внутрішніх ринках значною мірою
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залежить від маркетингових заходів організо
ваних підприємствомвиробником продукції чи
залученою організацією. Адже наразі важли
во не лише виробити якісну продукцію у необ
хідних кількостях та з відповідними характе
ристиками. Необхідно своєчасно донести вся
інформацію про цю продукцію до потенційних
покупців, зацікавити їх. Лише у цьому випадку
можна розраховувати на успіх збутової діяль
ності та отримання прибутків. Актуальність та
важливість такої тематики в сучасних глобаль
них умовах підтверджується значною кількістю
публікацій. Так, Белевят О.А., Сахацький М.П.,
Запша Г.М. досліджували наукові основи фор
мування системи маркетингу в сільськогоспо
дарських підприємствах [1]. Воронецька І.С.
вивчала особливості функціонування марке
тингу в агропромисловому виробництві [2]. Бу
рова О.М. досліджувала особливості процесу
формування системи агромаркетингу на
підприємствах аграрного сектора економіки
[3]. Аграрний і сільський розвиток для зростан
ня та оновлення української економіки дослі
джений у працях Бородіної О.М. та Шубравсь
кої О.В. [4]. Авторами доводиться необхідність
не лише виробництва якісної продукції з дода
ною вартістю, а і важливість запровадження
необхідної політики просування цієї продукції
на зовнішні ринки. Аналіз сталого розвитку:
глобальний і регіональний контексти дослідже
но у монографії М.З. Згуровський [5]. Автор
зазначає на необхідності пристосування до су
часних глобальних викликів, в тому числі за
рахунок маркетингу аграрної продукції в умо
вах виходу на нові ринки. Гончар В.В. дослід
жував управління системою стратегічних змін
у діяльності підприємств у разі виходу на зов
нішні ринки: проблеми формування, розвитку
та використання [6]. Офіційну статистику про
експорт сільськогосподарської продукції мож
на знайти на наступних сайтах: "Офіційний сайт
державної служби статистики України", "Євро
па: статистичний портал", "Основні показники
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зовнішньої торгівлі України", "Український
клуб аграрного бізнесу" [7—12]. У публікації
Данкевича В.Є. досліджується специфіка
торгівлі між Україною та країнами ЄС, обгрун
товується необхідність пошуку нових торгі
вельних партнерів, удосконалення збутової
політики [13]. Туніцька Ю.М. досліджувала
інструментарій забезпечення конкурентоспро
можності експорту продукції харчової промис
ловості України [14]. Точилін В.О., Осташко
Т.О., Пусовойт О. В. досліджували ринки аг
рарного сектора економіки України в умовах
сучасних глобальних викликів: структурно
інституціональний аналіз [15]. Цимбал В. дос
ліджував можливість удосконалення ринкових
відносин при реалізації продукції на експорт
[16]. Шпикуляк О.Г. досліджував інституції аг
рарного ринку в умовах нарощення експортно
го потенціалу країни [17]. Нападовська Л.А.
досліджувала системний підхід як методологі
чний базис планування системи маркетингу
підприємства у нестабільному середовищі [18].
Лопатинський Ю.М. досліджував трансформа
цію аграрного сектора в умовах нарощення аг
рарного експорту: інституційні засади [19].
АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ
ДЖЕРЕЛ

Аналіз літературних джерел дозволяє
стверджувати, що характерним наразі є роз
виток маркетингу, спрямованого на задово
лення не лише продовольчих цілей кінцевих
споживачів, але й соціальних цілей. Соціаль
ний маркетинг визначає потреби людини в не
конкурентоспроможних економіках та галу
зях суспільства, визначає способи надання
продукції та послуг для задоволення цих по
треб. Маркетингова суміш стратегій соціаль
ного маркетингу оцінюється з використанням
зовсім інших критеріїв від тих, що застосову
ються під час оцінювання комерційних марке
тингових стратегій. Частіше використовують
ся такі критерії, як відсоток цільової сукуп
ності, досягнутої технологією, продукцією,
процесами чи послугами. Переваги оцінюють
ся з точки зору цілей розвитку, таких як пол
іпшення стану харчування та збільшення до
ходів у сільській місцевості. Однак значна
кількість питань, пов'язаних з маркетингом
аграрної продукції в умовах виходу на
зовнішні ринки потребує подальшого вивчен
ня та більш глибокого дослідження.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження стану розвит
ку маркетингу аграрної продукції в умовах ви
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ходу на зовнішні ринки з урахуванням сучас
них глобальних викликів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У багатьох країнах, і практично в кожній
менш розвиненій країні сільське господарство
є найбільшою галуззю. У сільському госпо
дарстві зазвичай зайнято 30—50% робочої сили
у країнах що розвиваються. Тому багато хто
стверджує, що розвиток сільського господар
ства та маркетингових систем, які обслугову
ють його, лежать в основі процесу економічно
го зростання країн, що розвиваються. Крім
того, у найменш розвинутих країнах споживач
витрачає понад п'ятдесят відсотків доходу до
могосподарств на основні продукти харчуван
ня, значна частина яких є незадовільною як за
якістю, так і за поживністю. На противагу цьо
му у розвинених країнах витрачають приблиз
но дванадцять відсотків свого загального наяв
ного доходу на харчування. У Західній Європі
цей показник коливається приблизно від
шістнадцяти до дев'ятнадцяти відсотків наяв
ного доходу. Крім того, хоча в розвинених краї
нах бідних є відносно мало, і тому економічно
можливо створити спеціальні програми розпо
ділу продуктів харчування для задоволення їх
потреб, масштаб бідності у більшості країн що
розвиваються є значними. Водночас для част
кового вирішення проблеми з продовольчим за
безпеченням населенням слід покладатися на
систему комерційного маркетингу. Оскільки це
наразі досить актуально, обов'язково, щоб си
стема маркетингу працювала ефективно як на
внутрішньому ринку, так і на зовнішньому.
Сам економічний розвиток дає імпульс до
більш досконалих та ефективніших маркетин
гових систем. Водночас, оскільки країни відчу
вають економічне зростання, їх темпи урбані
зації мають тенденцію до значного зростання.
Якщо темпи приросту населення в країнах, що
розвиваються, в середньому становлять близь
ко трьох відсотків річних, їхні міста та селища
збільшують своє населення приблизно до чо
тирьох відсотків річних. По суті, це означає, що
кількість людей у міських районах, які потре
бують бути забезпеченими продуктами харчу
вання сільськими людьми постійно зростає. Це
має чіткі наслідки для сільськогосподарського
виробництва та маркетингових систем, які
спрямовують це виробництво та розподіляють
продукцію до точок його споживання. Врахо
вуючи сучасні глобальні тенденції, підсобне
господарство, ймовірно, зменшиться, оскільки
фермери реагують на збільшені можливості, які
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Країни ЄС; 33,9

Країни Азії; 50,9

Країни Африки;
15,2

Рис. 1. Структура аграрного експорту за основними регіонами, %
Джерело: [10].

формуються враховуючи сучасні продовольчі
виклики. Водночас сільське господарство, ймо
вірно, стане менш трудомістким та більш капі
таломістким.
Такі процеси особливо актуальні для Украї
ни, яка наразі є вагомим гравцем на міжнарод
них продовольчих ринках. Вітчизняні товаро
виробники, пристосовуючись до сучасних умов
господарювання почали активно розвивати
систему маркетингу, яка спрямована на просу
вання продукції на зовнішні ринки.
Аграрний сектор є одним із локомотивів
вітчизняної економіки, що забезпечує внут
рішні потреби у продовольстві та формує екс

портний потенціал країни. Визначальними по
зиціями у товарній структурі вітчизняного
агропродовольчого експорту є зернові і олійні
культури та олія. Їх сукупна частка становить
близько 85% в аграрному експорті. Саме за ра
хунок цієї продукції формується експортний
потенціал країни, надходять значні фінансові
ресурси до центрального та місцевих бюд
жетів.
Слід відмітити, що наразі основними ринка
ми збуту залишаються три регіони — країни
Азії, Європейського Союзу та Африки. Однією
із причин обмеженої кількості ринків збуту
вітчизняної продукції є недосконалість або

Таблиця 1. Товарна структура зовнішньої торгівлі України, 2019

Код і назва товарів
згідно з УКТЗЕД

Експорт
Імпорт
у % до
у % до
у % до
тис. дол.
тис. дол.
січня січня загального
США
CША
серпня
серпня
обсягу
2018 р.
2018 р.
33030361,6 106,9
100,0
38873089,5 108,2

у % до
загального
обсягу

Усього
100,0
у тому числі
I. Живі тварини
860263,0
110,3
2,6
630894,6
113,5
1,6
01 живі тварини
39868,8
137,0
0,1
49428,5
101,9
0,1
02 м’ясо та їстівні
480812,4
114,5
1,5
100907,3
98,0
0,3
субпродукти
03 риба i ракоподібні
19419,8
126,4
0,1
376103,0
115,0
1,0
II. Продукти рослинного
7740799,2 134,5
23,4
1124099,2 109,2
2,9
походження
06 живі дерева та інші
4279,5
152,2
0,0
27335,3
111,6
0,1
рослини
07 овочі
114120,7
87,2
0,3
126379,1
166,9
0,3
08 їстівні плоди та горіхи 158724,1
110,4
0,5
351471,0
120,9
0,9
09 кава, чай
6954,0
84,4
0,0
134709,5
104,6
0,3
10 зерновi культури
5999748,5 142,2
18,2
134042,5
92,2
0,3
11 продукція
133993,3
107,8
0,4
20613,5
81,5
0,1
борошномельно-круп’яної
промисловості
12 насіння і плоди олійних 1286273,7 115,9
3,9
310782,9
97,5
0,8
рослин
13 шелак природний
565,1
101,2
0,0
18230,2
93,8
0,0
14 рослинні матеріали для 36140,3
208,5
0,1
535,2
104,0
0,0
виготовлення
III. 15 Жири та олії
3091544,1 104,5
9,4
165476,1
93,3
0,4
IV. Готові харчові
2101252,9 111,1
6,4
1537073,2 107,4
4,0
продукти
*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тим
часово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: [9; 12].
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Таблиця 2. Товарна структура зовнішньої торгівлі України
з країнами ЄС
Код і назва товарів згідно з
УКТЗЕД
Усього
у тому числі
I. Живі тварини; продукти
тваринного походження
01 живі тварини
02 м’ясо та їстівні
субпродукти
03 риба i ракоподібні
04 молоко та молочні
продукти, яйця птиці;
натуральний мед
05 інші продукти
тваринного походження
II. Продукти рослинного
походження
07 овочі
08 їстівні плоди та горіхи
09 кава, чай
10 зерновi культури
11 продукція
борошномельно-круп’яної
промисловості
12 насіння і плоди олійних
рослин
13 шелак природний
14 рослинні матеріали для
виготовлення
III. 15 Жири та олії
тваринного або
рослинного походження
IV. Готові харчові
продукти

Експорт
у % до
тис. дол.
І півріччя
CША
2018
10284296,9 105,0

Імпорт
у % до
у % до
тис. дол.
загального
І півріччя
США
обсягу
2018
100,0
11804542,6 109,1

у % до
загального
обсягу
100,0

175726,6

90,4

1,7

229089,6

117,7

1,9

380,2
104085,7

159,7
80,1

0,0
1,0

36204,8
69319,6

109,6
107,9

0,3
0,6

8135,9
59417,2

87,7
114,8

0,1
0,6

59420,3
62215,9

115,5
142,3

0,5
0,5

3707,6

113,0

0,0

1929,1

89,6

0,0

1890500,1

142,2

18,4

335866,2

117,0

2,8

21250,4
60200,5
1444,9
1569792,6
11253,3

87,4
96,6
77,4
161,0
75,0

0,2
0,6
0,0
15,3
0,1

40874,3
45775,1
34960,2
88353,9
5686,5

229,5
161,8
125,5
108,8
106,9

0,3
0,4
0,3
0,7
0,0

196929,3

83,7

1,9

94425,9

92,7

0,8

58,5
28571,8

119,6
193,4

0,0
0,3

6538,7
21,5

90,8
56,3

0,1
0,0

735798,6

130,4

7,2

30813,0

116,8

0,3

495932,2

112,9

4,8

693601,9

106,7

5,9

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тим
часово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: [9; 12].

відсутність маркетингових заходів на багатьох
вітчизняних підприємствах.
Наразі на вищезазначені три регіони припа
дає понад 90% вартості українського експорту
сільгосппродукції. Позицію основного імпор
тера вітчизняної агропродукції традиційно
утримують азійські країни. Третина вітчизня
ного експорту сільгосппродукції — 33,9% —
припадає на країни Європейського Союзу. Об
сяги експорту до країн Африки склали — 15,2%
від загального експорту аграрної продукції
(рис. 1).
Слід відмітити, що за останні роки відбулися
зміни у ТОП 10 продуктів, які експортує Украї
на. Ці зміни обумовлені в тому числі розвитком
системи маркетингу та інвестиціям у технологічні
процеси на підприємствах. Так, найбільше зріс
обсяг продажу м'яса птиці — на 29%, експорт
шоколаду збільшився на 21%. Серед товарів, що
зросли, також слід відзначити соєву олію.
ТОП 10 продуктів, які експортувала Украї
на у 2018 році має наступний вигляд: 1 місце —
Передплатний індекс 21847

соняшникова олія (2,9 млрд доларів); 2 місце —
кукурудза (2,3 млрд доларів); 3 місце — пшени
ця (2 млрд доларів); 4 місце — ріпак (700 млн
доларів); 5 місце — соєві боби (600 млн доларів);
6 місце — ячмінь (460 млн доларів); 7 місце —
м'ясо птиці (380 млн доларів); 8 місце — цукор
(150 млн доларів); 9 місце — шоколад (119 млн
доларів); 10 місце — соєва олія (117 млн до
ларів).
У таблиці 1 представлено товарну структу
ру зовнішньої торгівлі у січні — серпні 2019 ро
ку.
Саме за рахунок підвищення якості про
дукції та розробці ефективних маркетингових
стратегій Україна з кожним роком експортує
у Європу більше харчових продуктів. Так, екс
порт продукції українського аграрнопромис
лового комплексу до країн ЄС у 2019 р. зріс на
30,8% у порівнянні з аналогічним періодом
2018 р. Це є досить позитивним, адже євро
пейський ринок, враховуючи географію розта
шування, чисельність населення та рівень ма
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теріального забезпечення населення є перспек
тивним для України.
Товарна структура зовнішньої торгівлі Ук
раїни з країнами ЄС у І півріччі 2019 року пред
ставлена в таблиці 2.
ТОП 5 продукції, що експортується в Євро
пу має такий вигляд: 1 місце — зернові культу
ри — на 1,4 мільярда доларів; 2 місце — рос
линна олія — 610,5 мільйона доларів; 3 місце —
насіння і плоди олійних — 177,4 мільйона до
ларів; 4 місце — м'ясо та субпродукти птиці —
86 мільйонів доларів; 5 місце — плоди, горіхи
та цедра — 53 мільйонів доларів. Передумовою
подальшого нарощення експорту більш ширше
застосування маркетингових інструментів на
зовнішніх ринках.
Слід відмітити, що наразі економісти розд
ілили ринок за різними способами, залежно від
частоти, з якою вони тримаються, типу товар
ної продукції, масштабів транзакцій та виду
виконуваних маркетингових функцій.
1. Виходячи з частоти, з якою вони утриму
ються, ринки можна класифікувати на щоденні,
щотижневі, сезонні.
2. Виходячи з видів торгівлі, ми можемо кла
сифікувати як ринки зерна, ринки бавовни, рин
ки фруктів та овочів тощо.
3. Виходячи з типів проведених операцій, ми
можемо класифікувати на спотові та форвардні
ринки.
4. Виходячи з функцій маркетингу, сіль
ськогосподарські ринки можуть бути класифі
ковані як ринки оптового продажу та сезонно
го.
Водночас для кожного окремого ринку по
трібна відповідна маркетингова стратегія. Ос
новними функціями сільськогосподарського
маркетингу у сучасних умовах господарюван
ня для різних ринків є: концентрація, оцінка,
обробка, складування, упаковка та поширення.
Концентрація — найголовніша функція, яку
має виконувати аграрний маркетинг — це зби
рання готової продукції, формування відпові
дних товарних партій. Класифікація агропро
дуктів — це процес розмежування величезної
кількості продукції на різні категорії на основі
різноманітності, якості, розміру тощо. Це може
допомогти встановити стандарти для цієї про
дукції. Обробка — це етап, де продукція фер
ми перетворюється на споживчу продукцію.
Складування — зберігає продукцію від вироб
ництва до остаточного споживання. Це допо
магає зберегти продукти від псування, забруд
нення тощо. Упаковка продуктів має важливе
значення для запобігання та залучення клієнтів
тощо. Поширення — остання функція, що ви
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конується у всьому маркетингу — це розподіл
продукції з місця складування до кінцевого
споживача.
ВИСНОВКИ

Аграрний маркетинг відіграє важливу роль
під час розподілу агропромислового продукту
серед клієнтів. Маркетингова діяльність спря
мована на отримання прибутку. Це допомагає
фермерам знайти клієнтів на власну продукцію
за короткий час. Щоб уникнути ізоляції
дрібних фермерів від аграрного ринку їх по
трібно інтегрувати та поінформований з таки
ми знаннями ринку, як коливання, попит і кон
цепції постачання. Від цього в значній мірі за
лежать їх прибутки від господарської діяль
ності.
Нарощення українського експорту та роз
ширення ринків збуту продукції в значній мірі
залежить від застосування інструментів марке
тингу на вітчизняних сільськогосподарських
підприємствах, які орієнтовані на експорт про
дукції. Повинна бути відповідна інституційна
підтримка держави, завдання якої — формува
ти імідж країни як виробника якісної і безпеч
ної продукції на внутрішньому та зовнішньо
му ринках.
У процесі дослідження нами виокремлено
основні проблеми, які наразі є у товаровироб
ників щодо просування продукції на зовнішні
ринки: значна кількість товаровиробників не
мають можливості закуповувати якісне насіння
та садибний матеріал, відповідно отримувати
високі врожаї продукції з відповідною якістю;
наразі для дрібних товаровиробників обмеже
ним є доступ до логістичної інфраструктури,
що зумовлює необхідність співпраці з посеред
никами; обмеженим також є доступ до опера
тивних даних про світові ціни та тенденції їх
зміни; відсутність профільних кооперативних
об'єднань та консультаційних організацій та
кож є проблемним питанням. Широке залучен
ня маркетингових технологій при експорті про
дукції наразі дозволяє: підвищити ефективність
збутової діяльності; забезпечити оптимальне
використання сільськогосподарських ресурсів;
спрогнозувати короткострокові та довгостро
кові стратегії розвитку.
З метою удосконалення та більш широко
го застосування маркетингу аграрної про
дукції в умовах виходу на зовнішні ринки вар
то здійснити такі заходи. 1. Організувати
освітні та інформаційні програми навчання
для сільських фермерів та аграрних товаро
виробників з метою покращення їх знання
щодо специфіки залучення аграрного марке
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тингу. Ці програми допоможуть навчити фер
мерів аналізувати ринок та пристосовувати
ся до нього. 2. Реалізовувати програму роз
витку сільського господарства через розви
ток інфраструктурних об'єктів, спрямованих
на логістичне забезпечення експорту про
дукції. 3. Сприяти створенню прямої контак
тної мережі між фермери та замовники про
дукції з метою збільшення прибутків ферме
рами та зменшення витрат на посередницькі
послуги.
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SCIENTIFIC PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT MANAGEMENT NATURE RESERVE
TERRITORIES
Статтю присвячено науковим основам управління розвитком природноCзаповідних територій (ПЗТ). ОбгрунтоC
вано, що створення ПЗТ без проекту землеустрою є нелегетивним. Орієнтовано увагу на можливість поетапного
планового розвитку ПЗТ на позиціях землеустрою як системи державних заходів щодо організації повного та раціоC
нального використання земель. Цінність землевпорядної документації полягає в тому, що вона окреслює правовий
режим використання кожної ділянки заповідної території, передбачає систему організаційноCгосподарських, екоC
номічних та інших заходів. Вказано, що відсутність закріплених на місцевості в установленому законом порядку меж
територій та об'єктів природноCзаповідного фонду призводить до порушення вимог заповідного режиму. ЗапропоC
новано реалізацію перспектив управління розвитком ПЗТ на засадах розробки та впровадження екологічних цільоC
вих програм на муніципальному, регіональному, загальнодержавному рівнях в умовах обмежених фінансових реC
сурсів.
The territories and objects of the nature reserve fund are valuable centers of conservation of the natural diversity of
landscapes, gene pools, maintaining the general ecological balance, ensuring the aesthetic and recreational needs of
man. The development of a network of nature reserve territories is integrated into international and national legislation,
which proves the relevance of this process and promotes environmental protection for future generations. The share of
land in the Nature Reserve Fund in Ukraine is almost 7%, which is significantly less than the average European Union
statistics (21%). Land management logistics, as a tool for the formation and development of nature reserve territories, is
focused on the management of material, financial, information and human resources in economically adapted systems
with synergies. The development of nature reserve territories is aimed at the development of land management projects
for the organization and establishment of boundaries of the territories of the nature reserve fund and other environmental
purpose, health, recreational and historical and cultural purpose, which determine the location and size of land plots,
land owners, land plots, including tenants, as well as the regime of use and protection of the territories of the nature
reserve fund and other nature conservation purpose. The value of land management projects is determined by the legal
status of protected sites and directs organizational and economic activity, namely the creation and maintenance of
ecological paths, compact centers of recreation, determines the permissible level of recreational load in accordance with
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the zoning of protected objects, focused on reducing the negative ecological effects. When organizing protected areas,
special attention should be paid to investment policy, which focuses on the formation of tourist attractiveness of protected
areas. The slow downward trend in the number and size of nature conservation areas is driven by insufficient residual
funding. The prospects for managing the development of nature reserve territories are focused on the development and
implementation of environmental target programs at the municipal, regional and national levels in the context of limited
financial resources.

Ключові слова: природно;заповідні території, управління розвитком природно;заповідно;
го фонду, організація територій та об'єктів природно;заповідного фонду, екологічна цільова
програма, управління земельними ресурсами.
Key words: nature reserve territories, management of the development of the nature reserve fund,
organization of territories and objects of the nature reserve fund, environmental target program, land
resources, land management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сучасний етап соціальноекономічно роз
витку суспільства вимагає пошуків забезпечен
ня якісного рівня життя, який балансує між
економічним зростанням і раціональним вико
ристанням природних екологічних систем. Роз
в'язання цієї задачі лежить в площині парадиг
ми, яка має задовольнити дві умови: з одного
боку, зростання добробуту людства вимагає
підвищення темпів природокористування, а з
іншого — збереження осередків біорізнома
ніття, здатних забезпечити належні умови існу
вання. Усвідомлення протилежно спрямованих
тенденцій соціальноекономічного зростання
та невиснажливого використання природно
заповідного фонду (далі — ПЗФ) вимагає зо
середити увагу на принципових положення
взаємодії людини з природним середовищем.
Тому необхідно зосередити увагу на розробці
науково обгрунтованої системи знань щодо
стратегії розвитку заповідної справи з подаль
шим практичним їх застосуванням.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Законодавча платформа стратегії розвитку
природних територій в Україні розвивається
досить фундаментально. За останні два десят
ка років була прийнята низка законів, що регу
люють суспільні відносини у сфері формуван
ня, збереження та раціонального, невиснажли
вого використання ПЗФ як важливої переду
мови забезпечення сталого, збалансованого
розвитку України. Законодавчі засади комп
лексного управління в галузі охорони ПЗФ
реалізуються відповідно до Законів України
"Про природнозаповідний фонд України",
"Про охорону навколишнього природного се
редовища", "Про екологічну мережу України",
"Про Загальнодержавну програму формуван
ня національної екологічної мережі України на
2000—2015 роки", Земельного кодексу Украї
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ни. З 1 січня 2020 року вступив у силу Закон Ук
раїни "Про Основні засади (стратегію) держав
ної екологічної політики України на період до
2030 року". Державною стратегією регіональ
ного розвитку на період до 2020 року, затверд
женою постановою Кабінету Міністрів Украї
ни від 06 серпня 2014 року № 385, передбачено
збільшення площі ПЗФ всіх регіонів України.
Пильна увага до стратегії регіонального роз
витку зосереджена у контексті євроінтеграції
України та формування української частини
Всеєвропейської екомережі та Смарагдової
мережі Європи.
Комплексному теоретичнопрактичному
дослідженню проблем управління розвитком
природнозаповідних територій та об'єктів,
питань забезпечення їх екологічної збалансо
ваності в умовах ринкового господарювання,
присвятили свої праці українські вчені: Січ
ко А.В. [1] акцентує увагу на перспективах роз
витку заповідних територій та об'єктів; Мов
чан Я.І. [2] аналізує та обгрунтовує структуру
та шляхи втілення екомережі України; Хума
рова Н.І. [3] висвітлює науковотеоретичні ос
нови формування екологічних цільових про
грам у системі державного регулювання при
родокористування; Іваненко Є. І. [4] розглядає
особливості просторового розподілу ПЗТ Ук
раїни на основі фізикогеографічного району
вання.
Незважаючи на наявність значної кількості
наукових праць, узагальнення й визначення
сутності та перспективи розвитку управлінсь
ких засад в природнозаповідній справі потре
бують поглибленого дослідження. Вирішення
цих питань вимагає підвищеної уваги як з боку
держави, так і науки.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Сучасний стан розвитку ПЗТ вимагає про
гресивної стратегії управління щодо логістики
Передплатний індекс 21847
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створення, функціонування та розвитку об'єк
тів заповідання на засадах збереження їх уні
кальності. Тому принципово необхідно зосере
дити увагу на розробці науково обгрунтованої
системи знань щодо стратегії розвитку запові
дної справи з подальшим практичним її засто
суванням.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є узагальнення наукових за
сад управління розвитком ПЗТ в умовах со
ціальноекономічного та земельного реформу
вання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна займає менше 6 % площі Європи та
володіє близько 35% її біологічного різнома
ніття. Біосфера України нараховує більше
70 000 видів флори і фауни, зокрема флори —
понад 27 000 видів, фауни — понад 45 000 видів
[5]. До складу ПЗФ України входять 8246 тери
торій та об'єктів площею 3,98 млн га (6,6 % за
гальної площі країни) та 402,5 тисячі гектарів у
межах акваторії Чорного моря [6].
ПЗФ охороняється законодавством Украї
ни як національне надбання, щодо якого вста
новлюється особливий режим охорони та
відтворення. Використання потенціалу ПЗТ
здійснюється у формі природних та біосфер
них заповідників, національних природних
парків, регіональних ландшафтних парків, за
казників, пам'яток природи, заповідних уро
чищ, ботанічних садів, дендрологічних парків,
зоологічних парків, парківпам'яток садово
паркового мистецтва.
Інтенсивні антропогенні зміни природного
середовища стали причиною пильної уваги вче
них і практиків щодо збереження природного
потенціалу України. Великі сподівання у роз
в'язанні згаданої проблеми покладаються на
землі природнозаповідного та іншого приро
доохоронного призначення. На природноза
повідні території (ПЗТ) покладаються функції
активного збереження природних ресурсів,
захисту унікальних ландшафтів від антропоген
ного навантаження, збереження біорізнома
ніття.
ПЗТ формуються на концептуальних заса
дах природоохоронного законодавства як один
з найважливіших напрямів довгострокової пол
ітики держави. Управління розвитком ПЗТ по
требує єдиного підходу до централізації, кон
центрації та оптимізації фінансових, матеріаль
них та трудових ресурсів, а також координації
діяльності центральних і місцевих органів ви
Передплатний індекс 21847

конавчої влади та органів місцевого самовря
дування.
Наукові засади розв'язання проблеми охо
рони природного середовища виступають мо
тиваційним важелем подальшого розвитку си
стеми управління ПЗФ, яка спрямована на по
передження ризиків руйнівних процесів у сфері
природокористування. Інформаційноаналі
тичний базис управління природнозаповідни
ми територіями орієнтований на процес фор
мування Державного кадастру територій та
об'єктів природнозаповідного фонду.
Вдосконалення управлінської діяльності у
сфері розвитку ПЗТ визначає вектор розвитку
нормативноправового регулювання системи
охорони та їх використання з ухилом на міжна
родні стандарти. Причому ефективність управ
лінських рішень має визначатись у реалізації
таких заходах:
— здійснення інтегрованого управління в
галузі охорони природного середовища, що
зумовлює злагоджену політику та синтезова
ну діяльність органів влади на подальший роз
виток природоохоронної стратегії;
— вдосконалення та подальше впроваджен
ня стандартів, нормативів, правил та лімітів
щодо регульованого використання природних
ресурсів;
— зобов'язання органів самоврядування та
місцевої влади замовляти розробку проектів
землеустрою об'єктів заповідання з відповід
ним зонуванням на функціональні зони та по
дальшим виділенням в натурі (на місцевості).
Цінність землевпорядної документації полягає
в тому, що вона окреслює правовий режим ви
користання кожної ділянки заповідної тери
торії, передбачає систему організаційногоспо
дарських, економічних та інших заходів;
— подальша реалізація прийнятих рішень з
приводу організації територій та об'єктів ПЗФ
загальнодержавного значення спрямована на
вдосконалення методології їх організації.
Адже потрібно пам'ятати, що сукупно ПЗФ
України займає лише 7 % території держави, що
вкрай недостатньо для активізації процесів са
мовідновлення, саморегуляції та самовідтво
рення;
— стимулювання економічних засобів за
безпечення функціонування ПЗФ має на меті
розробку економічного обгрунтування орга
нізації територій, визначення джерел попов
нення бюджету за рахунок нормативного, інве
стиційного, бізнесорієнтовного фінансування
та компенсації збитків від правопорушення.
Відсутність цільового фінансування досить
ускладнює реалізацію перспектив управління
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ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення
природних комплексів, земельних та водних
ресурсів, формування національної екомережі

Раціональне використання рекреаційних ресурсів територій та
об’єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища
та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах

Визначення економічного механізму стимулювання розвитку
природно-заповідного фонду України

Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів
природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними

Збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини, забезпечення
в регіонах доступності до культурної та
природної спадщини

Рис. 1. Стимулювання розвитку ПЗТ регіонів України

розвитком ПЗТ. Тому в умовах обмежених
фінансових ресурсів управління розвитком
ПЗТ найбільш ефективно на засадах розробки
та впровадження екологічних цільових програм
(ЕЦП) на муніципальному, регіональному, за
гальнодержавному рівнях.
У проекті "Положення про порядок розроб
лення та виконання екологічних цільових про
грам" наведено визначення: ЕЦП — це комп
лекс взаємопов'язаних природоохоронних зав
дань та заходів, які спрямовані на розв'язання
нагальних екологічних проблем з метою пол
іпшення співіснування природних екологічних
систем і суспільства, та узгоджені за терміном
виконання, складом виконавців і ресурсним за
безпеченням [7].
Ці програми виступають найбільш дієвих
інструментом екологічної політики. Основна їх
мета — проведення ефективної та цілеспрямо
ваної діяльності стосовно організації і коорди
нації заходів щодо охорони природного сере
довища, забезпечення екологічної безпеки, ра
ціонального природокористування і відтворен
ня природних ресурсів на перспективу.
Залежно від рівня значущості ЕЦП поділя
ють на [3]:
— загальнодержавні — програми, які спря
мовані на розв'язання найважливіших комплек
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сних загальнодержавних екологічних проблем,
виходячи з довгострокових пріоритетів охоро
ни довкілля;
— державні — програми, метою яких є роз
в'язання окремих екологічних проблем багато
галузевого або міжрегіонального характеру, а
також запобігання катастрофам екологічного
характеру та ліквідація їх наслідків, що потре
бують державної підтримки;
— галузеві — програми, які формуються
для розв'язання екологічних проблем в окре
мих галузях господарства та впровадження
природоресурсозберігаючих технологій на
підприємствах цих галузей;
— регіональні — програми, які включають
завдання та природоохоронні заходи щодо ви
рішення екологічних проблем, які поширюють
ся за межі однієї адміністративної області;
— місцеві — програми, що складаються із
завдань та природоохоронних заходів, які реа
лізуються в межах окремих адміністративно
територіальних одиниць.
ЕЦП будьякого рівня мають забезпечити:
1) спрямованість на визначену мету, яку
охоплює програма, з розподілом цільових дій
щодо планування, розробки проекту землеус
трою ПЗТ по роках (кварталах, місяцях тощо)
та звітуванням за етапи виконання роботи;
Передплатний індекс 21847
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9 сільськогосподарські
угіддя
екстенсивного використання;
Землі
сільськогосподарського
призначення
9 території, на яких у минулому було здійснено заходи з консервації земель шляхом
залуження;
9 неугіддя, малопродуктивні, деградовані та еродовані землі, що підлягають відновленню;
9 перелоги, що виведені з категорії орних земель;
9 природні степові ділянки на схилах та яружно-балочних комплексах

Землі водного фонду
9 внутрішні природні та штучно створені водні об’єкти, прибережні захисні смуги та
водоохоронні зони, заболочені території, острови та інші водно-болотні угіддя, що не
використовуються інтенсивно у сільському господарстві;
9 морські затоки, коси та прибережні захисні смуги вздовж морів;
9 заплави малих річок (долини річок, збережені у природному стані)

Землі лісового фонду
9
9

лісові землі наукового призначення;
рекреаційно-оздоровчі та захисні ліси

Території з обмеженим землекористуванням
9
9

природні території, що знаходяться у віданні Міністерства оборони України і
використовуються не за призначенням;
природні території, розміщені в прикордонній зоні

Рис. 2. Природні ділянки як потенційні природноCзаповідні території

2) вирішення організаційного питання щодо
залучання необхідної кількості сторонніх
організацій чи окремих спеціалістів, а також
організація необхідних заходів (проміжних
ланок, часовий розподіл ресурсу тощо);
3) врахування пріоритетних завдань у ло
гістики створення ПЗТ, які потребують негай
ного вирішення, або потребують задіяти вели
ку кількості ресурсів (фінансових, матеріаль
них, людських тощо);
4) лобіювання галузевих, міжгалузевих, ре
гіональних інтересів у вирішенні територіаль
них завдань;
5) цільове спрямування до окресленої мети,
варіантність залучення всіх видів ресурсів.
Аналіз ЕЦП надає можливість поетапного
планового розвитку ПЗТ, але головне — роз
виток ПЗТ на позиціях землеустрою, як систе
ми державних заходів щодо реалізації земель
ного законодавства, спрямованого на органі
зацію повного та раціонального використання
земель.
Передплатний індекс 21847

Проблема дотриманням вимог природоохо
ронного законодавства, режимів територій та
об'єктів ПЗФ вимагає контрольованих заходів.
Отже, ціла низка територій ПЗФ загальнодер
жавного, міжнародного, регіонального значен
ня не мають землевпорядної документації, яка
засвідчує право користування відповідною те
риторією.
За потреби навколо ПЗТ (національних
природних парків, регіональних ландшафтних
парків, заказників, пам'яток природи, заповід
них урочищ, ботанічних садів, дендрологічних
парків, зоологічних парків та парківпам'яток
садовопаркового мистецтва) можуть встанов
люватися охоронні зони, як ділянки відповід
но до їх цільового призначення на основі спе
ціальних обстежень ландшафтів та господарсь
кої діяльності на прилеглих територіях відпо
відно до проекту.
Тенденції на покращення екологічної ста
ну та дотримання норм збалансованого земле
користування передбачають постійне розши
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Природний стан всієї території проектованого об'єкту

Пріоритет великих за площею і просторово цілісних ділянок

Наявність одночасно в межах одного проектованого об’єкту декілька
екосистем, що сполучені різними типами ландшафтів

Рис. 3. Рекомендації до вибору перспективних ділянок
природноCзаповідних територій

рення площ ПЗТ України до науковообгрун
тованих розмірів з метою досягнення еколо
гічної рівноваги. Потрібно враховувати по
дальші перспективи використання ПЗТ, а саме
використання у короткостроковому відпочин
ку, виконувати роль рекреаційних ресурсів під
час пішохідного, велосипедного або кінного ту
ризму, можливість представляти дестинацію
(місце призначення) під час прокладання огля
дових або тематичних маршрутів.
Управління розвитком території ПЗФ по
трібно проводити за рахунок ділянок, які заз
нали меншого впливу та зберегли свою ціліс
ність в умовах техногенного навантаження або
територій, на яких трапляються види рослин і
тварин, що занесені до Червоної книги.
Постановою Кабінету Міністрів України
(КМУ) від 6 серпня 2014 року № 385 було за
тверджено "Державну програму регіонально
го розвитку України на період до 2020 року". У
Програмі наголошено на необхідність підви
щення ефективності використання внутрішніх
факторів розвитку регіонів, шляхом виконан
ня визначених завдань (рис. 1).
Відповідно до Постанови до початку 2017 р.
у межах регіонів України мало бути створено
6733 тис. га ПЗФ, що становитиме 11% від за
гальної території країни. До 2021 року загаль
на площа ПЗФ має становити 9095 тис. га, що
відповідає 15 % від площі держави. Дані показ
ники деталізовані в розрізі областей. Але за ре
зультатами 2018—2019 рр. очікуваного
збільшення площ не відбулося у заплановано
му об'ємі. Основна перешкода — фінансова не
спроможність реалізації планів. Очікуємо, що
протягом 2020 р. будуть знайдені можливості
для їх реалізації. Однак треба відмітити і пози
тивний момент: вищевказана Програма вперше
в історії України затверджує нормативні показ
ники заповідності для окремих областей.
Сучасні тенденції до управління розвитком
ПЗТ потребують виявлення ділянок, перспек
тивних для заповідання, адже їх розширення в
Україні сьогодні є єдиним реальним механізмом
охорони природних екосистем, ландшафтів,
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рослинних угруповань та рідкісних видів з тих,
охорона яких передбачена національним зако
нодавством України. До того ж, частка земель
ПЗФ в Україні є недостатньою і залишається
значно меншою, ніж у більшості держав —
членів Європейського Союзу. Так, під заповідні
землі відводиться у середньому 21 % площі дер
жавчленів Європейського Союзу [8].
До сільськогосподарських земель, які мо
жуть слугувати потенційними територіями за
повідання, відносять пасовища та сіножаття,
що зазнали екстенсивного використання; при
родні степові ділянки у яружнобалочних ме
режах, на яких переважають інвазивна флора
за умови відсутності попереднього лісорозве
дення тощо. Землі водного фонду можуть бути
перспективними природнозаповідними ділян
ками за умови відсутності їх інтенсивного ви
користання. Основна умова використання діля
нок водного простору, які не зазнали суттєвих
техногенних трансформацій та збереглися у
первісному або майже непошкодженому стані.
Також до перспективних відносять території
підвідомчі Міністерству оборони України, які
слугують в якості прикордонних зон, та інші те
риторії, що використовуються не за призначен
ням. Ділянки лісового фонду, що можуть кон
центрувати біоту та виступати осередками збе
реження біорізноманіття, аналогічно можуть
увійти до переліку перспективних ділянок за
повідання (рис. 2).
Особливим моментом цих рекомендацій є
поєднання суміжних ділянок з різними ланд
шафтними умовами. Дотримання таких вимог
дозволить застосувати комплексний підхід у
збереженні суміжних екосистем, що збільшує
шанси на призупинення процесу елімінації видів.
ВИСНОВКИ

Україна розглядає природнозаповідні те
риторії, як складову частину світової системи
природних територій та об'єктів, що перебува
ють під особливою охороною. У зв'язку з цим
природнозаповідні території охороняються
законодавством нашої держави як національ
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не надбання до якого встановлюється особли
вий режим охорони, відтворення та викорис
тання.
Управління розвитком природнозаповід
них територій повинно вирішувати поміж
іншим завдання з охорони біорізноманіття, які
залишаються поза увагою в умовах привати
зації земель, реалізації програм галузевого,
регіонального і місцевого розвитку. Головна
причина — досить повільні темпи встановлен
ня у натурі (на місцевості) прибережних захис
них смуг вздовж морів, річок та навколо во
дойм, які виконують роль екологічних кори
дорів. Відсутність закріплених на місцевості в
установленому законом порядку меж тери
торій та об'єктів природнозаповідного фонду
призводить до порушення вимог заповідного
режиму. Вважаємо за доцільне внести правку
до чинного законодавства щодо логістики ство
рення заповідних територій, ухвалити закон,
який би зобов'язував розробку землевпоряд
ної документації щодо встановлення меж ПЗФ.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNAL ECONOMIC CONTROL
IN THE CORPORATE SECURITY SYSTEM OF THE ENTERPRISE

Розвиток корпоративної форми організації бізнесу не лише сприяє залученню капіталу та зменшенню ризиків
для власників, але й супроводжується виникненням нових загроз для корпоративної безпеки підприємств. ВиникненC
ня корпоративних конфліктів між різними групами власників та менеджментом, а також недостатньо високий рівень
використання управлінським персоналом корпоративних ресурсів, можна визначити як нові загрози для корпораC
тивної безпеки українських підприємств. Протидія цих загрозам можлива за умови формування та розвитку внутC
рішньогосподарського контролю. Обгрунтовано перелік першочергових завдань, конкретизовано суб'єкти та об'єкти
внутрішньогосподарського контролю в системі корпоративної безпеки підприємства. Запропоновано практичні кроки
щодо зміни системи внутрішньогосподарського контролю на підприємстві для її часткової переорієнтації на викоC
нання завдань у системі корпоративної безпеки. Обгрунтовано напрями розвитку внутрішньогосподарського контC
ролю, реалізація яких сприятиме стабілізації ситуації та збереження контролю над усіма внутрішніми процесами.
The development of a corporate form of business organization not only contributes to raising capital and reducing
risks for owners, but is also accompanied by the emergence of new threats to corporate corporate security. The emergence
of corporate conflicts between different ownership groups and management, as well as the insufficient use of corporate
resources by management personnel, can be identified as new threats to the corporate security of Ukrainian enterprises.
Countering these threats is possible provided that the internal control is formed and developed.
The methods of induction and deduction, comparison and systematization were applied for the development of
theoretical principles of formation and development of internal control in the corporate security system of the enterprise
— in the study of the essential characteristics of the term "internal control"; synthesis and analysis — to formulate
theoretical provisions for the use of internal control in the corporate security system of the enterprise; morphological
analysis — to clarify the content of tasks, subjects, objects, stages of formation and directions of development of internal
economic control in the corporate security system of the enterprise; graphic — for visual presentation of theoretical and
methodical material; abstractClogical — for theoretical generalizations and conclusions of the study.
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The list of the primary tasks of internal control in the corporate security system is substantiated: formation of an
information basis for decisionCmaking by managers with the mandatory consideration of the security aspect, which is
possible through consultation with the subjects of security, in particular employees of specialized units; creation of a
system of obtaining permission from security entities to carry out certain operations, the implementation of which can
have a significant impact on the level of corporate security of the enterprise; forecasting changes in the level of corporate
security in general and its individual functional components, subject to the implementation of individual management
decisions; creating a system of additional control over the actions of managers on the legality and efficiency of the use of
corporate resources; identification of deviations of actual results of activity of structural units from tactical and strategic
orientations and influence of these facts on the level of corporate security.
Practical steps are proposed to change the system of internal control at the enterprise for its partial reorientation to
fulfill the tasks in the corporate security system. The directions of development of internal economic control are
substantiated, the implementation of which will help stabilize the situation and maintain control over all internal processes.

Ключові слова: безпека, контроль, загроза, внутрішньогосподарський контроль, система
корпоративної безпеки.
Key words: security, control, threat, domestic control, corporate security system.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Проблема контролю була і залишається акту
альною в діяльності кожного суб'єкта госпо
дарювання, але із поширенням корпоративної
форми організації бізнесу та зростанням важ
ливості забезпечення корпоративної безпеки її
вирішення потребує нового підходу [4, с. 34].
Так, в основі виникнення проблеми принципа
лаагента лежить той факт, що власник володіє
власністю, але не керує нею, а менеджмент не
володіючи власністю здійснює дії щодо неї.
Оскільки інтереси власників, а це отримання
прибутку, не завжди співпадають із інтереса
ми менеджерів, орієнтованих на збільшення
рівня своїх заробітних плат, то без належного
внутрішньогосподарського контролю власни
ки не можуть досягнути своїх інтересів.
В умовах важкопрогнозованої зміни сере
довища функціонування ефективність дій ме
неджерів в значній мірі залежить від повноти
та якості інформаційного забезпечення для
прийняття управлінських рішень, а також вне
сення необхідних змін у процес їх реалізації,
що неможливо без системи контролю. Внут
рішньогосподарський контроль повинен фор
мувати зворотній зв'язок між керованою та ке
руючою підсистемами, надаючи усій системі
гнучкості та можливості швидкої адаптації до
зміни впливу зовнішнього середовища та
внутрішніх процесів. Внутрішньогосподарсь
кий контроль має виступати джерелом інфор
мації для переоцінки менеджером поточної
інформації та покращення якості прийняття
наступних управлінських рішень, враховуючи
виникнення додаткових ризиків та зміну впли
Передплатний індекс 21847

ву ключових загроз. Зазначене актуалізує важ
ливість належного теоретичного обгрунтуван
ня процесу формування та розвиток внутріш
ньогосподарського контролю як важливого
інструменту в системі корпоративної безпеки
підприємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням забезпечення безпеки під
приємств багато уваги приділяють вітчизняні та
закордонні вчені, зокрема: Л. Абалкін, Г. Ані
ловська, О. Ареф'єва, І. Бінько, Н. Вавдіюк,
З. Варналій, С. Васильчак, О. Власюк, В. Воро
тін, Т. Васильців, В. Геєць, З. Герасимчук, Л. Гни
лицька, В. Духов, Т. Єфименко, М. Єрмошен
ко, Я. Жаліло, З. Живко, О. Захаров, С. Кавун,
Г. Козаченко, М. Копитко, О. Ляшенко, В. Мар
тинюк, С. Мельник, І. Мойсеєнко, Т. Момот,
В. Мунтіян, Є. Олєйніков, І. Оттенко, Г. Пас
тернакТаранушенко, В. Пономаренко, В. Про
хорова, Я. Пушак, І. Ревак, Ю. Ус, М. Флейчук,
В. Франчук, М. Швець, Л. Шемаєва, С. Шкарлет,
В. Шлемко, В. Шликов, O. Шляйфер, А. Штан
грет, В. Ярочкін та інші. Однак доцільно відзна
чити недостатню увагу науковців щодо визна
чення місця внутрішньогосподарського конт
ролю в системі корпоративної безпеки підприє
мства.
МЕТА СТАТТІ

Метою даної статті є визначення основних
підходів до трактування терміну "внутрішньо
господарський контроль" із подальшим роз
глядом теоретичних засад формування та роз
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витку внутрішньогосподарського контролю в
системі корпоративної безпеки промислових
підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснення узагальнення дозволило вияви
ти наявність кількох ключових підходів до тлу
мачення терміну "внутрішньогосподарський
контроль", які безпосередньо пов'язані із по
няттям "контроль". Так, можна виділити си
стемний підхід, прихильники якого визначають
внутрішньогосподарський контроль як "…сис
тему постійного спостереження за ефективні
стю діяльності підприємств, збереженням і
ефективністю використання цінностей і коштів,
доцільністю і вірогідністю операцій та про
цесів" [2, с. 11]. Процесний підхід передбачає
розгляд внутрішньогосподарського контролю
як процесу, який орієнтований не лише на збе
реження активів, але на "… відстеження та за
побігання економічним ризикам для досягнен
ня мети діяльності підприємства" [3]. Функціо
нальний підхід, сформований на тлумаченні
контролю як функції управління, визначає
внутрішньогосподарський контроль як "…засіб
зворотного зв'язку між об'єктом управління й
органом управління, інформуючи про дійсний
стан об'єкта і фактичне використання управлі
нських рішень" [1, с. 4]. Практичний підхід пе
редбачає регламентацію правил і процедур, які
можуть бути засновані суб'єктами управління
відносно об'єктів для зниження рівня ризику
ведення бізнесу. Можна стверджувати, що ви
ділені підходи не суперечать один одному, а
доповнюють, а їх відмінності пояснюються
історичними етапами розвитку та пошуку все
нових сфер застосування внутрішньогоспо
дарського контролю.
Потрібно визнати, що, у відповідності до
теоретичних напрацювань, певні елементи
внутрішньогосподарського контролю фактич
но присутні в умовах кожного підприємства.
Інше питання полягає в тому, як ці елементи
можуть сприяти забезпеченню корпоративної
безпеки, тобто бути використані суб'єктами
безпеки. Можна стверджувати, що в більшості
випадків внутрішньогосподарський контроль
ототожнюється із бухгалтерським контролем,
але перевірка бухгалтерських документів за
безпечує виявлення помилок чи зловживань,
які мали місце в минулому, а також стосується
лише тих фактів у господарській діяльності
підприємства, які мають грошову оцінку. Інший
момент полягає в тому, що керівники структур
них підрозділів, будучи хорошими фахівцями
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в сфері виробництва та збуту продукції, не зав
жди володіють необхідною інформацію та до
свідом прийняття рішень, які безпосередньо
впливають на рівень корпоративної безпеки
підприємства, або ж бачать вирішення пробле
ми лише в певному ракурсі, виходячи із своєї
посади та поставлених персональних завдань.
Вирішення проблеми в межах одного струк
турного підрозділу може спричинити виникнен
ня загроз щодо діяльності інших організаційних
складових підприємства, спровокувати ланцюго
ву реакцію із погіршенням загального рівня кор
поративної безпеки. Відповідно вважаємо, що
внутрішньогосподарський контроль, як інстру
мент корпоративної безпеки, повинен бути оріє
нтований на виконання наступних завдань:
— формування інформаційної основи для
прийняття рішень менеджерами із обов'язко
вим врахуванням безпекового аспекту, що
можливе шляхом отримання консультацій у
суб'єктів безпеки, зокрема співробітників спе
ціалізованих підрозділів;
— створення системи отримання дозволу
від суб'єктів безпеки на здійснення певних опе
рацій, реалізація яких може мати суттєвий
вплив на рівень корпоративної безпеки під
приємства;
— прогнозування зміни рівня корпоратив
ної безпеки загалом та окремих її функціональ
них складових за умови реалізації окремих
управлінських рішень;
— формування системи додаткового конт
ролю за діями менеджерів щодо законності та
ефективності використання корпоративних
ресурсів;
— виявлення відхилень фактичних резуль
татів діяльності структурних підрозділів від
тактичних і стратегічних орієнтирів та вплив
цих фактів на рівень корпоративної безпеки.
Запропонований перелік завдань формує
основу для конкретизації суб'єктів та об'єктів
внутрішньогосподарського контролю з позицій
управління корпоративною безпекою підприє
мства. Суб'єктами контролю виступають
суб'єкти безпеки, тобто спеціалізовані підроз
діли, які здійснюють безперервні перевірки та
нагляд за діями об'єктів (усі структурні одиниці
підприємства) з метою виявлення відхилень у
досягненні поставлених перед ними завдань,
здійснення інформаційної підтримки прийнят
тя та реалізації управлінських рішень, реалі
зації комплексних захисних заходів. Дії
суб'єктів безпеки щодо здійснення внутрішнь
огосподарського контролю повинні бути рег
ламентовані внутрішніми положеннями, поса
довими інструкціями, правилами, затверджени
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Узгодження програми взаємодії із менеджментом в процесі розроблення та
прийняття управлінських рішень. Реалізація яких може спричинити зміну рівня
корпоративної безпеки підприємства
Етап здійснення внутрішньогосподарського контролю

Рис. 1. Формування внутрішньогосподарського контролю в системі
корпоративної безпеки підприємства

ми процедурами та проводитися у відповідності
до норм чинного законодавства.
Доцільно зробити застереження, що нами
розглядається внутрішньогосподарський кон
троль з позиції забезпечення корпоративної
безпеки, але не відкидається необхідність
здійснення контролю власниками, управлінсь
ким персоналом, наглядовою радою, ревізій
ною комісією і т.д., тобто усіма особами, в пра
ва і обов'язки входить контроль як функція
управління. Для прикладу, головний бухгалтер
та його підлеглі проводить контроль на основі
перевірки первинних документів та формуванні
звітів. Більш того, саме синхронізація дій усіх
учасників створює умови для покращення
фінансовогосподарської діяльності та досяг
нення корпоративних інтересів. Ці важливі
практичні аспекти формування внутрішньогос
подарського контролю в системі корпоратив
ної безпеки нами відображено у графічному
вигляді (рис. 1).
Вважаємо за доцільне уточнити окремі мо
менти. Базовий етап формує уявлення про фак
тичний рівень внутрішньогосподарського кон
тролю на підприємстві, можливість викорис
Передплатний індекс 21847

тання наявного досвіду та ресурсів, конкрети
зує очікувані результати.
Етап планування та узгодження, окрім виз
начення мети та окреслення завдань й вибору
об'єктів контролю, передбачає розроблення
плану та програми контролю. В плані повинні
бути визначені послідовність здійснення, тер
міни та періодичність проведення контрольних
процедур, а в програмі — робочі документи та
показники, які будуть використані під час
здійснення контролю.
Наявність підготовчого етапу обумовлено
тим фактом, що внутрішньгосподарських конт
роль повинне бути безперервним, а відповідно
матеріально й технічно забезпеченим на належ
ному рівні. Очікуваний результат полягає не
лише у виявленні відхилень, а перш за все у взає
модії із менеджментом з метою інформаційної
підтримки їх впливу як суб'єктів управління на
об'єкти із врахуванням безпекових аспектів ре
алізації кожного управлінського рішення.
Розвиток внутрішньогосподарського контро
лю як складової системи корпоративної безпеки
безпосередньо, залежить від здатності вирішити
ряд ключових проблем на етапі його реалізації:
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— розроблення методології його проведен
ня, яка б дозволяла виконати поставлені зав
дання при наявному ресурсному та організа
ційному забезпеченню. Важливо, що унікаль
ність системи корпоративної безпеки кожного
окремого підприємства вимагає створення
такої методології не лише в індивідуальному
порядку, але й систематичного удосконалення
в наслідок швидкої зміни умов функціонуван
ня та процесів розвитку суб'єкта господарю
вання;
— підготовка та підвищення кваліфікації
працівників, задіяних в процесі внутрішньо
господарського контролю. Поруч із автомати
зацією управління та все більш активним за
стосуванням персональних комп'ютерів та
удосконаленням програмного забезпечення,
оцінити результативність дій та можливі на
слідки реалізації певних рішень окремих вико
навців у складі чисельної групи управлінсько
го персоналу здатна лише людина. Відтак ре
зультативність контрольних процедур у знач
ній мірі залежить від вмотивованості та компе
тентності кожного суб'єкта контролю;
— суб'єкти безпеки повинні не лише
співпрацювати, але й активно використовува
ти кадрові, матеріальні та інформаційні ресур
си інших підрозділів підприємства, які задіяні
в процесі внутрішньгосподарського контролю,
що забезпечить не лише більш ефективне вико
ристання ресурсів, але й уможливить здійснен
ня подвійного контролю, що позитивно впли
не на кінцевий результат. Вважаємо за доціль
не наголосити на необхідності побудови орга
нізаційної моделі, яка б сприяла узгодженню
взаємодії між усіма структурними підрозділа
ми, задіяними у внутрішньогосподарському
контролі на підприємстві.
Узагальнюючи, можна стверджувати, що
використання внутрішньогосподарського кон
тролю в процесі забезпечення корпоративної
безпеки сприятиме розвитку системи корпора
тивної безпеки промислових підприємств.
ВИСНОВКИ

Корпоративна форма організації бізнесу,
яка в нашій країні характеризується відмінни
ми параметрами корпоративного управління,
вимагає удосконалення теоретичного базису
забезпечення корпоративної безпеки, зокрема
шляхом використання внутрішньогосподарсь
кого контролю.
Формування та розвиток внутрішньогоспо
дарського контролю в системі корпоративної
безпеки підприємства вимагає внесення змін до
процесу взаємодії суб'єктів безпеки із усіма
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структурними підрозділами, результатом чого
повинно стати зменшення ймовірності виник
нення загроз, пов'язаних із посиленням корпо
ративних конфліктів між власниками та менед
жментом, а також збільшення ефективності
використання корпоративних ресурсів.
Подальші дослідження доцільно орієнтува
ти на розроблення ресурсного та організацій
ного забезпечення внутрішньогосподарського
контролю в системі корпоративної безпеки
підприємств.
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У статті оцінено сучасний стану розвитку галузі плодоовочівництва в Україні та визначено її роль у формуванні
продовольчої безпеки з урахуванням перспектив розвитку галузі, динаміки плодоовочевого ринку та сучасних тенC
денцій світової економіки.
Проведено аналіз динаміки виробництва та споживання плодів, ягід, винограду, овочів, картоплі в Україні за
період з 2000 до 2018 рр.
Розглянуто структуру виробництва плодоовочевої продукції за категоріями господарств. Проведено порівняння
обсягів виробництва основних видів плодоовочевої продукції з обсягами споживання, а також рівня споживання у
розрахунку на одну людину з раціональними нормами споживання окремих видів плодів та овочів.
Досліджено основні індикатори продовольчої безпеки, індекси достатності споживання плодоовочевої продукції
та її економічна доступність, визначено оцінки достатності споживання фруктів та овочів в Україні за роками.
Встановлено, що рівень виробництва овочів та картоплі такий, який відповідає рівню забезпечення населення
цими продуктами харчування у повному обсязі. Забезпеченість українських споживачів фруктами, ягодами, виноC
градом вітчизняного виробництва складає 68%, реальний рівень споживання 58% від раціональних норм.
Надано пропозиції для подальшого розвитку галузі овочівництва і садівництва в Україні, який має здійснюватиC
ся шляхом адресної підтримки розвитку ягідництва, закладки інтенсивних садів кісточкових плодових дерев, формуC
вання інфраструктури доробки, переробки та зберігання плодовоCягідної продукції, забезпеченню її якості. ЗапроC
поновано форми громадської чи партнерської взаємодії між виробниками плодів і овочів та органами місцевого саC
моврядування з метою продуктової допомоги малозабезпеченим верствам населення.
The article assesses the current state of development of the fruit and vegetable industry in Ukraine and defines its
role in the formation of food security, taking into account the prospects for the development of the industry, the dynamics
of the fruit and vegetable market and income of the population.
The analysis of the dynamics of production and consumption of fruits, berries, grapes, vegetables, potatoes in Ukraine
for the period from 2000 to 2018. The structure of production of fruits and vegetables by categories of farms is considered.
The volumes of production of the main types of fruit and vegetable products with the volumes of consumption, as well as
the levels of consumption per one person with rational rates of consumption of certain types of fruits, potatoes and
vegetables are compared.
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The main indicators of food security, the indices of the sufficiency of consumption of fruit and vegetable products
and its economic accessibility, the assessment of the sufficiency of consumption of fruits and vegetables and potatoes in
Ukraine by years are investigated.
It is established that the level of production of vegetables and potatoes is such that corresponds to the level of providing
the population with these foodstuffs in full. However, there are deficits in the markets of these products from time to
time, unreasonable price increases, entry into the markets of fruit and vegetable products with unconfirmed quality
characteristics.
The supply of Ukrainian consumers with fruits, berries and grapes of domestic production is 68%, the real level of
consumption is 58% of the rational norms. Consideration is given to the fact that some of the fruits, berries and grapes
are grown in households, in suburban areas, which increases the consumption of these products by the population through
selfCsufficiency.
Proposals for the further development of the vegetable and horticulture industry in Ukraine, which should be
implemented through targeted support for the development of berries, laying intensive orchards of stone fruit trees,
forming the infrastructure of processing, processing and storage of fruit and berry products, ensuring its quality. Forms
of community or partnership interaction between fruit and vegetable producers and local selfCgovernment bodies in the
regions are proposed in order to provide food assistance to the poor.

Ключові слова: продовольча безпека, індикатори продовольчої безпеки, плодоовочівницт;
во, виробництво фруктів та овочів, споживання фруктів та овочів, баланси виробництва і
споживання, індекси достатності споживання.
Key words: food security, food security indicators, fruit and vegetable production, fruit and
vegetable production, fruit and vegetable consumption, production and consumption balances,
consumption indices.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Проблема забезпечення населення будь
якої країни продовольством є завжди актуаль
ною, тим більше коли її економіка знаходить
ся у стані турбулентності, потерпає від війн,
стихійних лих, чи через природнокліматичні
умови не може забезпечити власне населення
продуктами харчування в належній кількості та
прийнятної якості. Продовольча безпека є го
ловною складовою не тільки економічної без
пеки країни, а і фактором її політичної неза
лежності, сильної позиції на світовому ринку
продовольства, тим більше в умовах світової
продовольчої кризи, нестачі продуктів харчу
вання в багатьох куточках світу.
За оцінками Продовольчої та сільськогос
подарської організації ООН (ФАО) практично
кожний дев'ятий житель планети (795 млн лю
дей у світі) потерпає від голоду. Резолюцією,
прийнятою Генеральною асамблеєю ООН 25 ве
ресня 2015 року, серед 17 цілей сталого розвит
ку на період до 2030 року на першому плані виз
начені завдання щодо подолання бідності й го
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лоду, забезпечення продовольчої безпеки та
здорового способу життя, поліпшення харчу
вання й сприяння сталому розвитку сільського
господарства [1, с. 5].
Проте якщо оцінити позицію України у за
безпеченні власного населення продоволь
ством звернувшись до Глобального індексу
продовольчої безпеки, який готується дослід
ним відділом журналу The Economist і врахо
вує такі показники, як фізична і фінансова до
ступність продовольства, його якість і безпе
ку, то спостерігаємо негативну тенденцію.
Так, у Глобальному індексі продовольчої
безпеки за 2013 рік Україна посідала 47е
місце і набрала 58,0 балів. Вже в 2017 р. вона
опустилася на 63тє місце, набравши 54,1 бал,
тобто — 16 місць і — 3,9 балів. Для порівнян
ня, Великобританія посідає 3е місце (+17 по
зицій в порівнянні з 2013 р.), Німеччина — 7
е місце (+4), Польща — 27е місце (0), Угор
щина — 30е місце (2), Росія — 40е місце (
1). На момент дослідження — це найгірше
становище серед усіх європейських країн [2].
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2020
Для України, яка ще слабо інтегрована у
світові продовольчі ланцюги, має проблеми
на внутрішньому продовольчому ринку така
оцінка світовою публічною інституцією це
сигнал для більш інтенсивної перебудови,
модернізації перш за все галузей аграрної
сфери, які виробляють продукти харчування,
а також інших галузей економіки, що форму
ють інфраструктуру національного господар
ства, створюють умови для зростання доходів
населення.
До забезпечення продовольчої безпеки в
країні залучено як низка галузей сільського
господарства, харчової промисловості, інфра
структури, торгівлі, так і інші галузі економі
ки. Через масштабність теми у нашому дослід
женні розглянемо лише місце, роль, стан, про
блеми, тенденції розвитку плодоовочевого сек
тору, його внесок у формування продовольчої
безпеки України.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Метою дослідження є визначення стану
продовольчої безпеки України в частині за
безпечення населення плодоовочевою про
дукцією належної якості, за прийнятними
цінами з урахуванням сучасних тенденцій
світового продовольчого ринку, глобальних
змін клімату та внутрішніх соціальноеконо
мічних процесів на селі в умовах децентралі
зації. Для реалізації визначеної мети необхі
дно з'ясувати: сучасне розуміння продоволь
чої безпеки країни, розглянути місце і роль
плодоовочевої продукції у структурі спожи
вання основних продуктів харчування насе
ленням України, дослідити динаміку і струк
туру виробництва картоплі, ягід, плодів та
овочів за категоріями господарств та регіо
нами, оцінити обсяги експорту та імпорту
плодоовочевої продукції, виявити слабкі
місця в ланцюгах постачання плодів та овочів,
порівняти норми і фактичні данні споживан
ня основних видів плодоовочевої продукції
населенням України з урахуванням питомої
ваги витрат на них, обгрунтувати пропозиції
щодо державної аграрної політики для роз
витку плодоовочівництва.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Для проведення дослідження було вико
ристано такі підходи та методи: монографіч
ний — під час вивчення і аналізу сучасних на
укових публікацій та нормативноправової
бази забезпеченні продовольчої безпеки та
розвитку плодоовочевої галузі; статистичні,
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аналізу і синтезу — під час дослідження ди
наміки і структури виробництва ягід, плодів,
овочів за категоріями господарств; індексний
— під час визначення рівня забезпечення на
селення плодоовочевою продукцією; графіч
ний та табличний — під час дослідження ба
лансів виробництва, споживання, переробки,
експорту та імпорту плодоовочевої про
дукції; системний — під час обгрунтування
рекомендацій державного регулювання
діяльності суб'єктів плодоовочевого сектору,
стейкхолдерів та державної підтримки ви
робників плодоовочевого сектору і окремих
груп споживачів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Продовольча безпека як одна з найактуаль
ніших проблем сучасного світу та як наукова
тема широко обговорюється як фахівцямиек
спертами з міжнародних інституцій, так і зару
біжними та вітчизняними науковцями. З пли
ном часу в цій темі актуалізуються окремі аспек
ти, загострюються окремі проблеми, передусім
через стрімкі кліматичні зміни, глобалізаційні
процеси у світі та періодичні кризові явища у
світовій економіці та економіках окремих країн
та регіонів світу.
Проблеми продовольчої безпеки знахо
дяться в центрі уваги багатьох провідних
вітчизняних вчених та дослідниківпо
чатківців. У науковій літературі представле
но переважно три аспекти продовольчої без
пеки України: змістовне тлумачення продо
вольчої безпеки та її місце у системі націо
нальної безпеки; оцінка рівня достатності та
динаміці індикаторів, що вимірюють забезпе
чення населення продуктами харчування;
світова продовольча безпека та місце в ній
України.
Суттєвий внесок у розробку концепції про
довольчої безпеки України та дослідження
різних аспектів цієї теми здійснено провідни
ми фахівцями ННЦ "Інституту аграрної еко
номіки". Розглядаючи тлумачення поняття
"продовольча безпека" зафіксоване на Все
світньому Продовольчому Саміті у 1996 році
у Римі про те, що продовольча безпека — це
коли людина постійно має фізичний, соціаль
ний і економічний доступ до достатніх, безпеч
них та корисних продуктів, які забезпечують
її потреби й харчові преференції для активно
го і здорового життя, на думку Саблука П.Т.,
Білоруса О.Г., Власова В.І., слід доповнити
ключовими характеристиками продовольчої
безпеки, а саме: доступність, можливість,
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Таблиця 1. Динаміка обсягів виробництва продукції плодоовочевої галузі
в Україні, тис. т
Плодоовочеві культури/%
Овочеві культури, тис. т
Картопля, тис. т.
Плоди, ягоди, виноград,
тис. т
Овочеві культури, тис. т
%, до загального обсягу
Картопля, тис. т.
%, до загального обсягу
Плоди, ягоди, виноград, тис. т
%, до загального обсягу

Роки
2000
6195
19838
1966

2005
7606
19462
2133

986,3
15,9
276,7
1,4
264,1
13,2

780,7
10,3
239,7
1,2
200,1
9,4

2010
8873
18705
2154

2014
10323
23693
2435

2015
9792
20839
2539

у т.ч. сільськогосподарські підприємства
964,6
1340,3
1281,7
10,9
13,0
13,1
482,5
758,9
456,0
2,6
3,2
2,2
286,8
332,0
411,7
13,3
13,6
16,2

2016
9998
21751
2385

2017
9721
22208
2458

2018
9940
22504
3039

2018 р. у %
до 2000 р.
160,5
113,4
154,6

1322,9
13,2
468,2
2,2
370,5
15,5

1343,9
14,8
429,4
1,9
333,8
13,6

1357,1
13,7
416,4
1,8
556,6
18,3

137,6
150,5
210,8
-

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [14].

сталість і використання продовольства, які
багато в чому залежать не тільки від зростан
ня виробництва аграрної продукції, а й від
торговельної політики, розвитку торговель
них зв'язків на ринках аграрної продукції, що
можуть змінити ці характеристики до пози
тивного рівня [3, с. 3].
Колективом науковців НЦ "Інститут аграр
ної економіки" (Саблук П.Т., Калетнік Г.М.,
Кваша С.М., Власов В.І., Лисак В.І.) ще у 2011 ро
ці було розроблено Національну доктрину про
довольчої безпеки України [4, с. 3—11], що була
покладена в основу національного законодав
ства про продовольчу безпеку, яке в той пері
од розроблялося. Проте проект Закон Украї
ни "Про продовольчу безпеку в Україні" от
28.04.2011 [5], було прийнято лише у першому
читанні і у подальшому робота над ним не була
завершена.
Оцінку стану продовольчої безпеки у 2013—
2017 роках та обгрунтуванню пропозицій щодо
подальшої державної аграрної політики Украї
ни у контексті забезпечення продовольчої без
пеки з урахуванням поточних тенденцій світо
вої економіки та поведінки провідних учасників
світового ринку продовольства проведено
проф. Кириленком І.Г. дослідниками Івчен
ко В.Є., Дем'янчуком В.В. [1, с. 5—14]. Зерно
продуктовий аспект цієї ж теми розглянуто
Кузнецовою І.О. [6, с. 60—76].
Індикаторам продовольчої безпеки Украї
ни у світовому вимірі та моніторингу її рівня
присвятили свої дослідження Бабіч М.М., Гри
нишин В.Є. [7, с. 108—127; 8, с. 107—117].
Окремі аспекти формування продовольчої
безпеки досліджували Б. Й Пасхавер (сучасний
стан продовольчої безпеки та продовольче са
мозабезпечення населення України) [9, с. 5—
10; 10 с. 5—12], Лузан Ю.Я. (збалансованість
попиту і пропозиції на продовольчому ринку
України) [11, с. 27—36], Стариченко Є.М. (со
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ціальноекономічне тлумачення продовольчої
безпеки) [12, с. 42—48].
Заслуговує на увагу дослідження стану
продовольчої безпеки в Україні у контексті
запровадження адресної допомоги у продук
тах харчування для малозабезпеченого насе
лення, яке проведене громадською організа
цією у 2018 році громадською організацією
"Аналітичний центр Аграрного союзу Украї
ни" [13].
Проте незважаючи на широкий розгляд
проблем продовольчої безпеки країни, окремі
питання цієї теми висвітлені побіжно, або не в
достатньому обсязі.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття продовольча безпека вперше за
проваджено у 70ті роки ХХ століття та
пізніше доповнювалося. У Національній док
трині продовольчої безпеки України вона
визначена як — стан економіки, при якому за
безпечується продовольча незалежність
країни, гарантована фізична, соціальна й еко
номічна доступність для населення достат
ньої, безпечної та поживної їжі, що відпові
дає раціону харчування, кулінарним уподо
банням в обсягах відповідно до рекомендо
ваних раціональних норм, встановлених в
орієнтовному наборі основної продовольчої
сировини і харчових продуктів, забезпечен
ня у середньому на душу населення України
для ведення активного та здорового способу
життя й відповідно до вимог чинного законо
давства України [4, с. 5]. Отже, загрозою про
довольчої безпеки є відсутність, дефіцит,
зменшення або стрімке подорожчання цього
важливого ресурсу життя людей чи погіршен
ня його якості.
Основний раціональний набір продуктів
харчування для сучасних людей складаєть
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 2. Динаміка виробництва овочів, картоплі, плодів, ягід,
винограду на одну особу на рік, кг
Плодоовочеві
культури
Овочі, кг
Картопля, кг
Плоди, ягоди,
виноград, кг

РНС*,
кг на рік
161
124

1990
128
322

2000
118
403

2010
177
408

Роки
2013
217
489

2015
215
486

2017
219
523

2018
223
532

2018 р. до
РНС, %
139
429

90

56

30

38

50

50

48

61

68

*РНС — раціональна норма споживання.
Джерело: дані Державної служби статистики України [14].

ся з продуктів тваринного та рослинного по
ходження, де останній компонент складаєть
ся зі злаків та плодів, овочів, ягід, фруктів.
У структурі споживання людини за даними
науковців свіжі овочі та фрукти повинні
складати не менше 30%. У поточний період
розвитку вітчизняної економіки рівень спо
живання українським населенням цих про
дуктів харчування не перевищує 75% від по
треби.
Цілорічне споживання свіжих овочів, ягід
та фруктів є не лише потребою сучасної люди
ни, основною її здорового способу життя, а і
позитивним трендом у харчуванні переважної
частини населення розвинених країн світу,
куди Україна намагається прямувати. Щодо
тенденцій в харчуванні людей в розвинених
країнах світу, то вона наступна — люди з висо
кими доходами споживають більше, так званих,
нормальних товарів, до яких крім м'яса, риби,
сиру, молокопродуктів належать свіжі овочі та
ягоди і фрукти. Високий рівень споживання
цього набору продуктів свідчить про добробут
нації, рівень її життя, та власне є орієнтиром
для України.
Проблема забезпечення населення свіжи
ми овочами та фруктами, продукцією їх пе
реробки постає як нагальна у забезпеченні
продовольчої безпеки, тому що, за роки еко
номічних реформ, суттєвих змін цін на всі

ресурси і продукти харчування призвели до
того, що галузь плодоовочівництва розви
вається повільно та не технологічно і, як ре
зультат, не забезпечує населення України
плодами та овочами у потрібній кількості та
належної якості.
Вирішальна роль у процесі забезпечен
ня населення необхідною кількістю про
дуктів плодоовочевої галузі, створення на
лежного і якісного ринку залежить від
рівня внутрішнього виробництва, функціо
н ув а н ня г алуз ей пе р е ро б ки п лоді в т а
овочів. Визначимо наскільки українці за
безпечені основними фруктами й овочами
вітчизняного виробництва за допомогою
даних в таблицях 1, 2.
Статистичні дані щодо виробництва
плодів, овочів, картоплі та ягід і винограду
свідчать про суттєве зростання їх виробниц
тва за досліджуваний період з відносною ста
білізацією обсягів в останні 5—6 років. Така
тенденція свідчить про те, що ринки відпові
дної продукції відносно насичені, не демон
струють дефіцитів, а відповідно не створюють
високої мотивації для виробників збільшува
ти обсяги виробництва продукції. Проте
аналіз структури виробників плодоовочевої
продукції вказує на те, що переважні її обся
ги виробляються господарствами населення
(табл. 1).

Таблиця 3. Динаміка споживання продукції плодоовочівництва
в Україні
Показники
Фонд споживання овочів,
тис. т
% до обсягу виробництва
у розрахунку на 1 особу, кг
Фонд споживання картоплі,
тис. т
% до обсягу виробництва
у розрахунку на 1 особу, кг
Фонд споживання плодів,
ягід, винограду, тис. т
% до обсягу виробництва
у розрахунку на 1 особу, кг

2000
5002,0

2005
5662,5

Роки
2010 2014 2015 2016 2017 2018
6581,3 7019,1 6889,8 6984,1 6783,0 6927,2

80,7
101,7
6660,2

74,5
120,2
6385,6

74,2
68,0
70,4
69,9
69,8
69,7
143,5 163,2 160,8 163,7 159,7 163,9
5913,8 6061,3 5891,5 5966,3 6090,5 5893,1

33,6
135,4
1439,1

32,8
135,6
1749,6

31,6
25,6
28,3
27,4
27,4
26,2
128,9 141,0 137,5 139,8 143,4 139,4
2203,2 2248,6 2178,9 2118,7 2241,5 2444,6

73,2
29,3

82,0
37,1

102,3
48,0

92,4
52,3

85,82
50,9

88,8
49,7

91,2
52,8

80,45
57,8

Джерело: розраховано автором за даними Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України Дер
жавної служби статистики України [17].
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139,8

137,5
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128,9

120,2

160,8

100
50

48

37,1

29,3

52,3

50,9

57,8

52,8

49,7

0
2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Роки

Фонд споживання овочів у розрахунку на 1 особу, кг
Фонд споживання картоплі у розрахунку на 1 особу, кг
Фонд споживання плодів, ягід, винограду у розрахунку на 1 особу, кг

Рис. 1. Динаміка споживання продукції плодоовочівництва
на 1 особу

Питома вага сільськогосподарських під
приємств у 2018 р. у виробництві овочів стано
вила 13,7%, картоплі 1,8%, плодів, ягід, вино
граду — 18,3% (відповідно, на господарства на
селення відповідно припадає 86,3%, 98,2%,
81,7% використовуваної ріллі). А щодо валово
го збору, то валовий збір усіх видів плодів зріс,
проте різними темпами. Втім, порівняльна оцін
ка урожайності плодів та овочевих культур у
сільськогосподарських підприємствах та гос
подарствах населення за цей період вказує на
те, що динаміка урожайності в останніх суттє
во відстає. Так, якщо урожайність овочевих
культур по галузі за цей період збільшилася на
85,2% (до 207,9 ц/га), то у сільськогосподар
ських підприємствах у 5 разів. Максимальна

урожайність овочів спостерігалася у 2016 р.
(210,5 ц/га), проте найбільша урожайність
овочів у сільськогосподарських підприємствах
у 2017 році була на рівні 435,3 ц/га, практично
вдвічі вищою.
Це свідчить про те, що загальна продук
тивність галузі за досліджуваний період зрос
ла, проте у господарствах населення за раху
нок переважно екстенсивних факторів в ос
новному інтенсивних трудовитрат, а у
сільськогосподарських підприємствах за ра
хунок інтенсифікації виробництва, її поглиб
леної спеціалізації, застосування інновацій
них технологій, спеціалізованої техніки, про
дуктивного насіння, накопичення досвіду
тощо [15, с. 37—38].

Таблиця 4. Динаміка індексів достатності споживання
плодоовочевої продукції населенням України
на одну особу на рік, кг
Показники
Споживання
картоплі у
розрахунку на
1 особу, кг
%, індекс
достатності
споживання
Споживання овочів
та баштанних
продовольчих на
1 особу, кг
%, індекс
достатності
споживання
Споживання плодів,
ягід та винограду на
одну особу, кг
%, індекс
достатності
споживання

МНС**,
РНС*,
кг на рік кг на рік 2000
105
124
135,4

2005
135,6

2010
128,9

Роки
2014 2015
141,0 137,5

2016
139,8

2017
143,4

2018
139,4

-

-

109,2

109,4

103,9

113,7

110,9

112,7

115,6

112,4

96

161

101,7

120,2

143,5

163,2

160,8

163,7

159,7

163,9

-

-

63,2

74,66

89,1

101,4

99,9

101,7

99,2

101,8

68

90

29,3

37,1

48,0

52,3

50,9

49,7

52,8

57,8

-

-

32,6

41,2

53,3

58,1

56,6

55,2

58,7

64,2

**МНС — мінімальна норма споживання
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [17].
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109,2

109,4

103,9

100
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74,7
63,2

53,3

60
40

89,1

32,6

113,7

110,9

101,4

99,9

112,7
101,7

115,6

99,2

58,1

56,1

55,2

58,7

2014

2015

2016

2017

112,4
101,8
64,2

41,2

20
0
2000

2005

2010

2018

Роки
%, індекс достатності споживання картоплі
%, індекс достатності споживання овочів та баштанних продовольчих
%, індекс достатності споживання плодів, ягід та винограду

Рис. 2. Динаміка індексів достатності споживання
плодоовочевої продукції

Проте слід відмітити, що в останні роки об
сяги виробництва плодів, овочів та картоплі по
господарствам населення стабілізувалися, а по
сільськогосподарським підприємствам збері
гається тренд на зростання виробництва.
Сільськогосподарські підприємства мають
кращі мотиви, технічні та технологічні можли
вості для підвищення ефективності виробниц
тва продукції плодоовочівництва. Проте незва
жаючи на позитивну динаміку, урожайності
овочів, абсолютні значення цього показника
все ще нижчі порівняно з іншими країнами
світу, та вказують на необхідність пошуку ре
зервів для удосконалення та зростання у цьо
му секторі [15, с. 38].
Переважне виробництво плодів, овочів та
картоплі у господарствах населення, яких в
Україні понад 4,5 млн створює низку небезпек:
нестабільність постачання продукції на рин
ки, неможливість забезпечити стандарти та
якість, неможливість планування обсягів, сор
тового складу, ускладнення з формуванням
ринкових партій, логістикою та інше. Масш
таби дрібнотоварного виробництво не створю
ють умови для застосування спеціалізованої
техніки, сучасних технологій виробництва,
сортування, первинної переробки та зберіган
ня, а отже, не сприяє розвитку галузі плодо
овочівництва на інтенсивній інноваційній ос
нові, підвищенню її продуктивності та відпов
ідно забезпеченню населення овочами та
фруктами.
До інших перешкод та потенційних загроз
у забезпеченні населення плодоовочевою про
дукцією слід віднести локальну доступність.
Зокрема понад половину усіх овочів в Україні
Передплатний індекс 21847

виробляються у шести областях. Проте серед
регіонів України частка Херсонської області у
виробництві овочів найбільша і складає у 2018
році 13,95%. Серед інших регіонів — найбіль
ших виробників овочів в Україні у 2018 р.
відмічаємо Дніпропетровську область — 749,0
тис. т (7,9%), Київську — 604,2 тис. т. (6,4%),
Харківську — 694,4 тис. т. (7,4%), Полтавській
— 524,5 тис. т, Миколаївська — 515,6 тис. т.
(5,5%) та Львівська області — 512,8 тис. т. (5,4%)
[16, с. 11].
Виробництво ж фруктів, ягід та винограду
ще більше локалізовано в регіонах більш
сприятливих за кліматичними умовами. Підви
щенню доступності плодоовочевої продукції
буде сприяти розбудова системи первинної пе
ред продажної доробки плодів, ягід та овочів,
будівництво сучасних овочесховищ та транс
портної інфраструктури, яка б поєднувала усі
регіони України.
Проаналізуємо рівень забезпеченості ук
раїнських споживачів плодоовочевою продук
цією вітчизняного походження (табл. 2).
Дані таблиці 2 свідчать про те, що українці
у 2018 році були забезпечені плодами, ягода
ми, виноградом власного виробництва лише на
68%, у попередні роки ще у меншій мірі. А по
пит на овочі був задоволений в повній мірі по
чинаючи з 2010 року. Обсяги виробництва кар
топлі, перевищували умовний раціональний
рівень споживання за період від 2,5 до 4 разів у
2018 році. Отже, потенціал галузі овочівницт
ва в Україні можна оцінити як достатній для
забезпечення населення овочами та картоплею
власного виробництва, а ягідництво, виногра
дарство та садівництво потребують більш
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Таблиця 5. Динаміка середньомісячної заробітної плати в Україні
Показники

2000
230

2005
806

2010
2239

Роки
2014 2015
3480
4195

2016
Номінальна заробітна
5183
плата, грн
% номінальної
заробітної плати до
129,6 136,7 120,0 106,0 120,5 123,6
попереднього року
% реальної заробітної
плати до попереднього 99,1
120,3 110,2 93,5
79,8
109,0
року
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [18].

2017
7104

2018
8865

137,1

124,8

119,1

112,5

Таблиця 6. Індекси цін на споживчі товари, фрукти та овочі в Україні
Показники
Індекс цін на
споживчі товари
Індекс споживчих
цін овочів
Індекс споживчих
цін фруктів

2005
113,5

2010
109,4

Роки
2015 2016
148,7 113,9

2017
114,4

91,7

114,5

130,8

93,6

110,2

120,6

105,1

172,4

98,2

115,2

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [18].

інтенсивного розвитку та державної підтрим
ки.
Порівняння обсягів виробництва та спо
живання плодоовочевої продукції населен
ням України вказує на те, що задоволення
потреб в овочах та картоплі може забезпе
чуватися повністю, плодів же, ягід та виног
раду споживається не достатньо (табл. 3,
рис. 1).
Дослідження балансів відповідної про
дукції, свідчить про те, що експорт та імпорт
овочів та картоплі за роками в загальному ба
лансі не складає значної кількості. Так, у 2018
році відповідно експорт овочів склав 6%, імпорт
— 3%, картоплі — менше 0,3% та 0,5%. Фонд
же споживання фруктів, ягід, та винограду у
цьому ж році складався на третину з імпорто
ваної продукції (878 тис. т імпорту у фонді спо
живання 2445 тис. т) [17, с. 40—41]. Динаміка
фонду споживання овочів вказує на його
відносну стабілізацію, проте його частина у за
гальному обсягу виробництва з роками змен
шується, що свідчить про зростання обсягів пе
реробки овочів та незначного зростання екс
порту. Така ж тенденція спостерігається сто
совно картоплі. Фонд споживання фруктів, ягід
та винограду повільно зростає за роками, при
чому в основному за рахунок внутрішнього ви
робництва.
Не зважаючи на те, що під час оцінювання
продовольчої безпеки плодоовочеві продукти
розглядають, як правило, після м'яса, молоч
ної продукції, хліба та злаків, вказані продук
ти є найважливішими в раціоні кожної люди
ни, бо містять у собі велику кількість вітамінів
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та мінеральних речовин, які необхідні для нор
мального функціонування організму, без яких
харчування людей неможливо. Недостатнє
вживання цих продуктів може призвести до
загрозливих наслідків для людини і, відповід
но, держави.
Спираючись на дані Державної служби ста
тистики України про рівень споживання насе
ленням України картоплі, овочів, плодів, ягід,
винограду у таблиці 4 наведено розраховані
індикатори достатності споживання плодоово
чевої продукції, які показують, що рівень спо
живання картоплі достатній, майже достатній
— овочів та баштанних продовольчих. Водно
час, споживання фруктів, ягід та винограду на
незадовільному рівні. Хоча динаміка цього по
казника висхідна за роками, все ж рівень спо
живання ще менший ніж мінімально необхідний
рівень споживання (рис. 2).
Ознакою недостатності плодоовочевої про
дукції є і її видовий склад, який представлено
на ринках та торгових мережах в Україні по
рівняно, наприклад, з найближчими розвине
ними країнами. Структуру пропозиції націо
нального овочевого ринку все ще формують
овочі переважно борщового набору, традиційні
літні овочі — томати, огірки, перець салатний,
зелень. Споживачам в Україні не вистачає віта
мінного різноманіття, яке представлене на
відповідних ринках Європи, Америки та Азії.
Це стосується навіть тих плодів та овочів, які
можуть вирощуватися в природнокліматичних
умовах України [15, с. 39].
Слід додати, що значний внесок у продо
вольчу безпеку населення України вносить
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самозабезпечення, яке суттєво збільшує ре
альні обсяги споживання плодів, овочів та
фруктів. За оцінками проф. Пасхавера Б.Й.
виробництво продовольства для самоспожи
вання, заготівлі та допомоги родичам дорів
нює одній шостій, а в сільській місцевості —
третині від усіх продуктів харчування, що
споживаються. Виходячи з цього, можна при
пустити, що реальний рівень споживання
фруктів та овочів значно більший ніж оці
нюється, офіційними органами статистики [9,
с. 5—6].
Поряд з фізичною доступністю продоволь
чу безпеку країни характеризує і економічна
доступність. Важливе значення для продо
вольчої безпеки країни має рівень цін, коли
вання цін на плоди і овочі в різні пори року, а
також з плином часу. Відомо, що ціни на
сільськогосподарську продукцію значно коли
ваються під дією сезонних чинників. Це пов'я
зано з тим, що попит на цю продукцію віднос
но постійний, а обсяги пропозиції значно ко
ливаються протягом року. Водночас фактором
зростання цін виступає не лише сезонність ви
робництва, а і численні посередники, які не
обгрунтовано підвищують ціни на фрукти та
овочі в залежності від пори року, конкретної
ринкової ситуації тощо.
Порівняємо динаміку основних доходів
населення з динамікою рівня цін на плодоово
чеву продукцію (табл. 5, 6).
Для виявленням загальних тенденцій щодо
зміни цін на плодоовочеву продукцію порівня
но з доходами населення нами здійснено по
рівняння індексів зростання (зменшення) ре
альної заробітної плати в Україні з індексами
зміни цін на фрукти і овочі, яке свідчить про
те, що переважає тенденція до більш стрімкого
зростання цін на фрукти і овочі порівняно зі
змінами рівня заробітної плати. Водночас ціни
на фрукти зростали з більшою швидкістю.
Слід додати, що ми для порівняння викорис
тали показник середньої заробітної плати.
Проте для значної частини населення (трети
на населення в Україні пенсіонери), зокрема
людей, які отримують соціальні виплати (се
редня пенсія в Україні у 2018 р. складала —
2645,7 грн на місяць, тобто втричі менша за се
редню заробітну плату) економічна дос
тупність свіжих овочів та фруктів ще менша
[18, с. 10].
Тяжіння до зростання та непередбачу
ваність цін на українському плодоовочевому
ринку обумовлена не лише сезонними коли
ваннями, які притаманні ринку, де більша час
тина плодоовочевої продукції реалізується на
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сезонній основі. Через переважне виробницт
во овочів у господарствах населення, які на
магаються вирощувати ті види продукції, які
вважають більш маржинальними, в результаті
час від часу на ринках спостерігаємо або над
лишок і низькі ціни, чи дефіцит і зависокі ціни.
Так, протягом 2017/18 маркетингового року
ціна на цибулю ріпчасту зростала майже у 8—
10 разів відносно цін на неї у попередньому
році. Ця ситуація була обумовлена значним
експортом цибулі на європейські ринки через
неврожай та скороченням внутрішнього ви
робництва, через перевиробництво цієї куль
тури у 2016 році. Коливання цін по окремим
видам фруктів та овочів призводить до вими
вання доходів населення, робить їх недоступ
ними для значних верств людей, а також до па
діння споживання та відповідно до зменшен
ня обсягів виробництва, що не раз спостеріга
лося на вітчизняному ринку по базовим видам
овочів та фруктів (цибуля, картопля, черешні,
персики та ін.). На вітчизняному плодоовоче
вому ринку ще не прослідковується відносна
збалансованість попиту та пропозиції, яка б
створювала умови для розвитку цієї та дотич
них галузей.
Статистичні відхилення від максимальних
і мінімальних обсягів виробництва основних
видів сільськогосподарської продукції за ос
танні 20 років становлять в Україні від 2 до 3 ра
зів і більше. Тоді як у Франції, Великобританії,
Німеччині, Польщі та інших країнах — лише
1,2 — 1,5 рази, де також землеробство є ризи
кованим, але виробництво набагато стабільні
ше. Це вказує, насамперед, на стабільність рин
кового середовища в цих та інших розвинутих
країнах, де середні доходи населення і рівень
державної підтримки сільського господарства
практично забезпечує балансування попиту та
пропозиції [11, с. 28].
На думку вітчизняних вчених, які наголо
шують на тому, що незважаючи на уні
кальність і достатність наявних в Україні ре
сурсів для забезпечення продовольством не
лише свого населення, а й частини людства,
спостерігаються відчутні перекоси в забезпе
ченні населення нашої держави навіть продук
тами харчування першого попиту. Такий стан
справ, особливо вподовж останніх років, є
наслідком некерованості процесами та знач
ною мірою залежить від того, яка саме частка
продукції не може бути спрямована на екс
порт і залишатиметься на внутрішньому рин
ку. Такий підхід лише примножує бідність ук
раїнців, звужує можливості, у т.ч. для повно
цінного харчування [1, с. 11].
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Аграрна політика більшості розвинутих
країн світу в умовах кліматичної, ринкової,
цінової нестабільності базується на нейтралі
зації негативних впливів та ринкових коливань
шляхом підтримки як сільськогосподарських
товаровиробників так і споживачів. Субсиду
вання аграрних товаровиробників досить знач
не: в США — 21% від вартості сільськогоспо
дарської продукції, в країнах Євросоюзу — в
середньому 50, у Норвегії — 57, в Щвейцарії —
82%. За існуючими оцінками, близько 75% об
сягів сільськогосподарської продукції. що ре
алізується на внутрішніх ринках Євросоюзу,
перебуває у сфері дії державних заходів під
тримки [19, с. 75].
Не менш розповсюдженою і багатоплано
вою є практика підтримки споживачів. Так, за
даними моніторингу ОЕСD у 2008 році рівень
підтримки споживачів у забезпечення продук
тами харчування становив по окремим країнам
від 48% у Кореї, 43% — Норвегії, 41% — Японії.
33% — Ісландії, 10% — ЄС25, в Україні 1,2%
від загальних доходів населення [11, с. 31].
Розширення можливостей споживання ук
раїнцями свіжих фруктів та овочів до раціо
нально необхідних норм та до європейського
рівня їх споживання буде реалізовуватися по
мірі насичення ринку та зростання доходів на
селення. А оскільки питома вага населення з
низькими доходами в Україні продовжує бути
значною, то державні програми підтримки спо
живачів є необхідними, певні проекти можуть
бути реалізовані органами місцевого самовря
дування, територіальними громадами.
Автор поділяє думку професора Пасхаве
ра Б.Й. про те, що Україна потребує започат
кування й розвитку програм державної продо
вольчої допомоги і рекомендує прикладом для
наслідування федеральну продовольчу програ
му США, яка діє вже давно, та зі зростанням
життєвого рівня в країні не скорочується, а
розширюється, є фактором його росту. За
чверть століття (з 1990 по 2015 рр.) душовий
розмір американського ВВП у спів ставних
цінах збільшився на 42%, що, безумовно по
ліпшило доступність до продовольчого спожи
вання. Але зростаючі соціальні стандарти ви
магають розширення програми продовольчої
підтримки споживачів, яка в США визнається
не тільки соціальним заходам, а також складо
вою аграрної політики, шляхом підвищення
продовольчого попиту. За період, що аналізу
вався, чисельність реципієнтів програм безо
платного харчування подвоїлися, а бюджетні
асигнування цих програм збільшилися майже
у 5 разів. Нині близько 5% національного про
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довольчого споживання в США сплачується
коштами державного бюджету як допомога
малодоходним верствам населення [9, с. 9].
Аналіз тенденцій, які склалися у вітчизня
ному плодоовочевому секторі, на ринку овочів,
плодів та ягід з забезпеченням потреб населен
ня у продукції власного виробництва показує,
що найбільш незадовільною є ситуація з забез
печенням населення фруктами та ягодами. По
при те, що останніми роками здійснювалася
державна підтримка галузі на будівництво пло
доовочесховищ та закладання садів і виноград
ників, проте нераціональний розподіл і вико
ристання державної підтримки для стимулю
вання виробництва дефіцитних видів плодоово
чевої продукції призвела до того, що спостері
гається певне перевиробництво яблук, а вироб
ництво кісточкових фруктів та ягід (крім полу
ниці) все ще не дає можливість наситити вітчиз
няний ринок плодів та ягід.
Високий рівень цін на ягоди та фрукти фор
мує високий рівень доходності для сільськогос
подарських виробників (в поточний період ви
робництво ягід в Україні вважається одним з
самих високомаржинальних напрямків у рос
линництві), проте гальмування розвитку вироб
ництва у цьому секторі пов'язане з тим, що
термін віддачі від початкових інвестицій відда
лений в часі, початкові витрати на закладання
саду, ягіднику достатньо високі, подальший
догляд, реалізація, логістика та інше для цієї
продукції більш витратні і організаційно об
тяжливі, ніж для інших сільськогосподарських
культур.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Проведене дослідження стану розвитку
плодоовочевого сектору України в контексті
його ролі у формуванні продовольчої безпеки
дає підстави зробити наступні висновки.
Харчування сучасного населення України
забезпечується на третину свіжими фруктами,
овочами та плодоовочевими продуктами, пере
важна більшість якого виробляється внутріш
німи товаровиробниками. В Україні вироб
ляється картоплі і овочів в розрахунку на 1 осо
бу понад рівень раціонального споживання,
виробництво ж фруктів, ягід, винограду абез
печує внутрішнє споживання лише на 68%, реш
та компенсується імпортованою продукцією.
Переважна більшість плодоовочевої продукції
виробляється у господарствах населення, що
створює перешкоди для технологічного роз
витку галузі. Зростання цін, сезонні їх коливан
ня та періодичні дефіцити на окремі види пло
доовочевої продукції, загальний низький рівень
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доходів переважної більшості населення
свідчать про недостатню економічну до
ступність потрібної кількості плодів та ягід і
особливо фруктів поза сезоном для значної
частини населення.
Незважаючи на значний потенціал галузі
плодоовочівництва та достатній рівень забез
печеності багатьма видами плодоовочевої про
дукції населення та переробних підприємств
необхідні суттєві зрушення для розвитку галузі
плодоовочівництва та підвищення її ефектив
ності та конкурентоспроможності.
Серед інших причин, які унеможливлюють
швидкий розвиток галузей, що формують пло
доовочеву складову продовольчої безпеки,
віднесемо такі:
— через існуючі земельні відносини, під
приємства не мають можливості самостійно
купувати чи орендувати на довготривалий пе
ріод землю і розвивати бізнес в довгостро
ковій перспективі, особливо ті, що вирощу
ють багаторічні насадження, використовують
зрошення, повинні мати плодоовочесховища
для зберігання та інші інфраструктурі об
'єкти;
— відсутність доступного кредитування
(відсоткова ставка, перевищує 20%), що фак
тично унеможливлює розвиток бізнесу, термін
віддачі від вкладеного капіталу в якому триває
кілька років;
— більш стрімке зростання цін на плодоово
чеву продукцію порівняно з темпами підвищен
ня доходів населення, як наслідок низька купі
вельна спроможність населення та обмеження
у розвитку відповідних ринків;
— відсутність та недоступність застосуван
ня для дрібнотоварних виробників сучасних
технологій зберігання, пакування та транспор
тування. Тривала відсутність стимулів, необ
хідних для розвитку галузі, призвела до того,
що обладнання для овочівництва в Україні не
виробляється і його потрібно імпортувати;
— створення стимулів бізнесу для віднов
лення в необхідних для забезпечення внутріш
нього ринку обсягах виробництва плодів та
овочів захищеного грунту, яке б формувалося
на основі будівництва сучасних високотехно
логічних теплиць;
Підвищити забезпеченість плодоовочевою
продукцією низько доходних верств населен
ня, на нашу думку, можливо шляхом програм
підтримки, які можуть реалізовуватися органа
ми місцевого самоврядування територіальних
громад через, наприклад, соціальні служби у
співпраці з локальними фермерами на платній
або благодійній основі.
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