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АГРАРНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: "РЕСУРСНЕ
ПРОКЛЯТТЯ" 1 ЧИ ЛОКОМОТИВ РОЗВИТКУ?
O. Mogylnyi,
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THE AGRICULTURAL ECONOMY OF UKRAINE: "RESOURCE CURSE" 2 OR THE ENGINE
OF DEVELOPMENT?
У статті здійснено спробу спростування популярної догми про те, що експортно?сировинне сільське господар?
ство стримує постіндустріальний економічний розвиток країни, особливо у довгостроковій перспективі.
З критичних позицій здійснено аналіз окремих доказів поширення на аграрний сектор наслідків "голландської
хвороби" або "парадоксу достатку". Це, зокрема, надмірна залежність економіки від кон'юнктури глобальних агро?
продовольчих ринків, зростання внутрішніх цін, перетікання капіталів у сировинні галузі, ренто орієнтована пове?
дінка певних груп інтересів, зниження якості інститутів, "втеча" капіталів і нераціональне споживання доходів, кон?
сервація архаїчної структури економіки, видів професійної діяльності та зайнятості.
Запропоновано визначальні державно?регуляторні заходи з метою нейтралізації внутрішніх і зовнішніх впливів
на економіку через переважно сировинну структуру експорту впливовими операторами аграрного ринку.
This article is an attempt to refute the popular dogma of some of the scientists that agricultural development oriented
to export of raw production hinders post?industrial economic development, especially in the long term.
The study has made a critical analysis of some evidence regarding the spread of consequences of "Dutch disease" or
the "paradox of plenty" to the agricultural sector. In particular, it is excessive dependence on the conjuncture of global
agro?food markets, rising domestic prices, capital flow to the primary sector, rent?oriented behaviour of certain interest
groups, reducing quality of institutions, "capital flight" and irrational consumption of abnormal returns, preservation of
archaic economic structure, types of professional activities and employment.
The article also proposed a constitutive, state?regulatory measures to neutralize internal and external influences on
the economy through overwhelming raw?materials?oriented export by influential operators in the agricultural market.

Ключові слова: пріоритетність сільського господарства, сировинна структура експорту,
"голландська хвороба", динаміка економічного розвитку, руйнівне економічне зростання.
Key words: priority of agriculture, raw6materials6oriented export, Dutch disease, the dynamics
of economic development, destructive economic growth.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна одна з небагатьох держав світу, яка,
маючи значний експортний потенціал сільського
господарства, не реалізувала його, хоча і входить
у трійку світових лідерів (після США і ЄС) за екс/
портними позиціями деяких видів зернових і тех/
нічних культур та соняшникової олії.

Останнім часом окремі політики, топ/менед/
жери високого рівня і вчені ставлять під сумнів
доцільність надання державою пріоритетного
значення галузі сільського господарства як своє/
рідної "точки росту" та рушія системного підви/
щення рівня конкурентоспроможності українсь/
кої економіки у стратегічному сенсі. Із безлічі

_____________________________________
1
Термін "прокляття ресурсів" або "парадокс достатку" був уперше використаний Річардом М. Ауті в 1993 р. для опису ситуації,
за якої країни, багаті природними ресурсами, як правило, не в змозі використати цю перевагу для сталого розвитку економіки і,
всупереч очікуванням, мали нижчі темпи економічного зростання, ніж країни, які володіють меншими природними ресурсами.
2
The term "resource curse" or the "paradox of plenty" was first used by Richard M. Auti in 1993 to describe how countries rich in
natural resources were unable to use that advantage to boost sustainable economic development and how ,contrary to expectations, had
lower economic growth than countries without an abundance of natural resources.
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факторів різнонаправленого впливу на динаміку
економічного росту виділімо один — експортну
орієнтованість сільського господарства. Спец/
іальних наукових публікацій, присвячених аграр/
ному сектору в зазначеному контексті достатньо
[1]. Найбільш гостро з порушеного питання ве/
дуться дискусії під час перемовин з питань отри/
мання кредитів від МВФ чи Світового банку, об/
говорення проектів державного бюджету та по/
даткового кодексу, в суперечках кандидатів на
посаду Президента України, чи виборів у народні
депутати.
Маємо визнати, що на урядовому і законо/
давчому рівні, як правило, не заперечується
пріоритетність сільськогосподарської галузі. У
розділі "Україна: стратегія та виклики" урядо/
вої програми дій визначено, що зерно — це ук/
раїнська нафта та газ. Законом України від 6
вересня 2012 року № 5205 "Про стимулювання
інвестиційної діяльності у пріоритетних галу/
зях економіки з метою створення нових робо/
чих місць" на сільське господарство поширю/
ют ься заходи державної політики в інвес/
тиційній сфері протягом 2013 — 2032 років. Не
втратив чинності також Закон України від 17
жовтня 1990 року № 400 "Про пріоритетність
соціального розвитку села та агропромислово/
го комплексу в народному господарстві", яким
визначено умови, зміст і межі державної пріо/
ритетності.
Проте у державної політики щодо надання
пріоритетності аграрному сектору все більше опо/
нентів. Оскільки такий підхід вважається ознакою
слаборозвиненої держави і як би консервує її
відсталість на тривалу перспективу. Найбільш по/
ширеною є думка, що "Попри рекордні врожаї,
українське сільське господарство неспроможне
стати драйвером економіки. Навпаки, великі інве/
стиції олігархічного бізнесу в АПК здатні перетво/
ритися на джерело численних соціально/економі/
чних проблем" [2].
Отже, активно дискутуються як мінімум дві
діаметрально протилежні позиції. З одного боку,
вважається, що маючи родючі чорноземи, квалі/
фіковану робочу силу і сприятливі кліматичні умо/
ви, Україна немов би приречена бути високороз/
виненою державою. З іншого боку, потужний аг/
роресурсний потенціал і є причиною відставання
в економічному розвитку від світових лідерів. Су/
перечливість думок щодо пріоритетності чи дру/
горядності аграрного сектору в стратегіях розвит/
ку держави спонукає до дискусії.

МЕТА СТАТТІ
О бг ру н т у ва т и на у ко в о/ м е т од ол о гі чн у
некоректність доказів про другорядність га/
лузі сільського господарст ва в ст рат егіях
глобальної конкурент оспром ожност і еко/
номіки країни через довгострокові наслідки
"парадоксу достатку", або "голландської хво/
роби".
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З давніх часів учені різних наукових течій
досліджують причини багатства одних народів
і відставання інших та постійного поглиблен/
ня цієї прірви в часі. Поява "економічного
дива" в окремих країнах лише підтверджує за/
кономірність цього дисбалансу і ще більше де/
монструє несправедливість у розподілі обме/
жени х план ет арни х ресу рсів. Ст ат ис т ика
підтверджує, що країни "золотого мільярда",
де проживає 15 % населення, споживають май/
же 85 % світових ресурсів, а США, виробляю/
чи 20 % світового ВВП, споживає приблизно
45 % світового продукту [3, с. 9]. Це, без пере/
більшення фундаментальна проблема, особли/
во актуалізувалась починаючи з другої поло/
вини ХХ ст. в умовах агресивного наступу гло/
балізації, консервації традиційного світового
поділу праці, збільшення обсягів та інтенсив/
ності торгівлі, загострення конкурентної бо/
ротьби за вкрай обмежені і вичерпувані ресур/
си між розвиненими, транзитивними країнами
та країнами, що розвиваються, гіперфінанси/
лізації 3 світової економіки тощо. За ритори/
кою багатих країни про необхідність дотри/
мання засад вільноринкової економіки у зов/
нішньоторговельних відносинах не рідко хо/
вається пресловутий протекціонізм товарови/
робникам і споживачам агропродовольчої про/
дукції, спрямований на посилення конкурент/
них переваг, гарантування продовольчої без/
пеки для своїх народів, забезпечення загаль/
ноприйнятних стандартів життя в сільській
місцевості та дотримання принципів сталого
сільського розвитку.
У рецензії П. Ореховського на книгу Е. Рай/
нерта "Як багаті країни стали багатими, і чому бідні
країни залишаються бідними" зазначається, що на
відміну від порівняльних переваг у міжнародній
торгівлі Д. Рікардо4 до економічних моделей залу/
чається фактор неоднорідності галузей і секторів
економіки щодо впливу на прискорення чи галь/

_____________________________________

3
Фінансилізація — це процес перетворення фінансового капіталу у фіктивний та віртуальний капітал, звуження усіх функцій з
обслуговування реальної економіки, домінування і тотальний контроль фінансово/олігархічного капіталу над матеріальним ви/
робництвом.
4
У книзі "Засади політичної економії і оподаткування" (1817) Давид Рікардо обґрунтував теорію порівняльних переваг і пока/
зав, що міжнародна торгівля може бути вигідною кожній з двох країн навіть тоді, коли жодна з них не має абсолютних переваг у
виробництві конкретних товарів. Адже у будь/якій країні знайдеться такий товар, виробництво якого буде вигіднішим завдяки
відмінностям у внутрішніх альтернативних витратах конкретного товару порівняно з виробництвом у торгового партнера. Саме за
таким товаром країна матиме порівняльну перевагу, а товар стане об'єктом зовнішньоторговельних операцій. Звідси вигідність
спеціалізації, поділу праці і торгівлі // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : Теорія відносних переваг http://kykiduki.at.ua/
publ/ ekonomichni_statti/eorijaidnosnikh_perevag/1/1/0/36
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Таблиця 1. Сільське господарство в економіці України
(у відсотках до загального підсумку)
Показник
Валова додана вартість*
Зайнятість населення, всього
з них наймані працівники
Експорт**
Частка готових харчових
продуктів у експорті
Імпорт**
Частка готових харчових
продуктів у імпорті
Оптовий товарооборот
продтоварами
Роздрібний товарооборот
продтоварами підприємств
Вартість основних засобів,
на початок року
Капітальні інвестиції
Прямі іноземні інвестиції

У середньому
за 2001-2005рр.

2005

2010

2013

11,9
21,0
9,2
12,1
26,8

10,4
19,3
6,9
12,6
30,0

8,7
15,3
9,3
19,3
25,9

10,0
17,5
9,1
26,8
21,0

2013 р.
до 20012005 рр.
-1,9
-3,5
-0,1
+14,7
-5,8

7,5
27,8

7,4
39,3

9,5
43,5

10,7
39,3

+3,2
+11,1

13,4

…

19,5

19,0

+5,6

46,0

42,0

39,0

41,0

-5,0

7,6

6,5

2,6

4,0

-3,6

4,8
2,1

5,3
2,5

6,0
1,7

7,0
1,3

+2,2
-0,8

*Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних з ними послуг.
**Товарна група 1/24 УКТЗЕД (живі тварини, продукція тваринного і рослинного походження, жири та олії тваринного і рос/
линного походження, готові харчові продукти).
Джерела: розраховано за публікаціями Державної служби статистики: "Статистичний щорічник України", "Сільське господар/
ство України", "Зовнішня торгівля України", "Основні засоби України", "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України",
"Баланс основних засобів України", "Оптова і біржова торгівля України", "Роздрібна торгівля України" // [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

мування темпів соціально/економічного розвитку
країн. Автор рецензованої публікації, спираючись
на структурний аналіз емпіричних даних стверд/
жує, що "…проста лібералізація міжнародної
торгівлі призводить до того, що одні країни спец/
іалізуються на бідності й невігластві, а інші — на
багатстві і знаннях" [4, с. 148].
Це явище також відоме як феномен "голлан/
дської хвороби"5, або "ресурсного прокляття" [5,
с. 27—33]. Оскільки ці два підходи є дотичними за
аргументацією щодо значимості впливу сировин/
них галузей економіки в стратегіях конкурентно/
го розвитку країн, то в подальшому за аналогією
розглянемо причини за якими стратегічна пріори/
тетність експортно/сировинного сільського госпо/
дарства пов'язується з нібито "руйнівним економ/
ічним зростанням".
Спочатку найбільш загальні міркування. За/
стосування у все більших масштабах результатів
техніко/технологічної модернізації в аграрному
виробництві ламає усталені стереотипи про поділ
галузей на прогресивні та застарілі чи віджилі. Пе/
реповідаючи відомий вислів К. Маркса щодо істот/
них відмінностей між економічними епохами,
можна припустити, що технологічний рівень ок/
ремих видів економічної діяльності визначається
не лише тим, що вони виробляють, а й тим, якими
предметами і засобами праці здійснюється процес
суспільного відтворення виробництва. Іншими
словами, "аграрна економіка" у XXІ ст. у сучас/
них умовах уже не відповідає уявленням про її

відсталість. Адже тут, доповнюючи одне одного,
функціонують матеріально/речові фактори вироб/
ництва різних технологічних укладів — від старо/
давніх до найсучасніших.
У аналізованому нами контексті щодо запере/
чення пріоритетності сільського господарства в
розвитку економік наводиться приклад ЄС, де "…в
жодній країні аграрний сектор не є "локомотивом",
проте і фермери, і всі жителі сільської місцевості
мають пристойний рівень життя" [6, c. 258]. На наш
погляд, це не зовсім коректне порівняння, оскільки
частка доданої вартості сільського господарства у
ВВП цих країн у рази менша (від 1% у Німеччині до
4% в Угорщині, Латвії, Польщі), ніж в Україні (10%).
Зайнятість у сільському господарстві також коре/
лює з наведеним показником. Маємо зважувати, що
із спільного бюджету ЄС підтримуються як вироб/
ники так і споживачі продовольства, запровадже/
но високий рівень митно/тарифного захисту і ви/
будувано численні лабіринти технічних бар'єрів на
шляху доступу до спільного аграрного ринку ЄС.
Якщо обнуління мита для української агропродо/
вольчої продукції за певними квотами — це суто
політичне рішення, то вимоги до її якості і безпеч/
ності передбачають цілий комплекс контрольних
заходів на відповідність стандартам, проходження
акредитаційних інстанції та безлічі інших процедур,
що потребують великих коштів, численних зусиль
та багато часу. Крім того, для підтримки конкурен/
тоспроможності надаються суттєві експортні суб/
сидії європейським фермерам.

_____________________________________
5
Своєю назвою цей феномен зобов'язаний тому, що наприкінці 60/х — початку 70/х рр. у Голландії почалася розробка природ/
ного газу в Північному морі з розширенням його експорту. Економічні ресурси стали переміщатися в видобуток газу. "Голландсь/
ка хвороба" в різні періоди вразила Норвегію, Великобританію, Мексику та інші країни.
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На підтвердження нашої точки зору щодо упе/
редженості про згубні наслідки для макроеконо/
мічної динаміки від надання пріоритетності
сільському господарству, наведемо приклад
Нідерландів. Це високорозвинена країна з інтен/
сивним сільським господарством. На експорт про/
довольства, напоїв і тютюну в середньому за
2011—2013 рр. припадає 12,1 % (для порівняння:
на 3—4 в. п. більше, ніж в ЄС/28). Нідерланди зай/
мають перше місце за експортом агропродоволь/
чої продукції — 47140 дол. США у розрахунку на
один га сільськогосподарських угідь (для по/
рівняння: в Україні — 307 дол. США) і п'яте — се/
ред країн єврозони за розміром економіки. Екс/
портна орієнтованість аграрного сектора не зава/
дила розвитку інноваційних технологій і тому, що
ВВП на одну особу є одним з найбільших в ЄС —
43,3 тис. євро (для порівняння: в країнах єврозони
— 28,5 тис., в ЄС/28 — 25,5 тис. євро) [7].
Повернемось до аргументів, що мають нібито
засвідчити про те, що аграрна економіка це вже
вчорашній день цивілізаційного поступу, оскіль/
ки гальмує розвиток високотехнологічних галузей
економіки.
Надмірна залежність національної економіки
від мінливих цін зовнішніх ринків на експортно
орієнтовану сільськогосподарську сировину (зер/
нові, олійні культури та інші товари проміжного
споживання із низькою доданою вартістю).
Дійсно, такий ризик існує. Ціновий індекс FAO у
річному розрахунку з 2011 по 2014 рік знизився для
зернових культур на 41,4 пункти (17,2 %), для рос/
линних олій на 60,9 пункти (23,9 %). На цьому тлі
боргові зобов'язання аграрних підприємств, що
входять до складу українських агрохолдингів, про/
тягом 2011—2013 рр. збільшилися з 58 до 102 млрд
гривень [8]. А втім, маємо визнати, що сільське гос/
подарство не є унікальним у цьому значенні. За/
лежність від кон'юнктури зовнішніх ринків і ста/
ну економік країн/імпортерів однаковою, а мож/
ливо навіть більшою мірою поширюється також на
продукцію високотехнологічних галузей еконо/
міки.
Для зменшення залежності від кон'юнктури
зовнішніх ринку бажано в першочерговому поряд/
ку: а) здійснювати системну політику імпортоза/
міщення; б) розширювати асортимент і географію
експорту; в) підвищувати платоспроможний попит
споживачів на внутрішньому ринку6 ; г) запро/
ваджувати системний протекціоністський захист
орієнтованих на експорт національних товарови/
робників та ініціювати антидемпінгові розсліду/
вання проти недобросовісної конкуренції на внут/
рішньому ринку; д) у структурі експорту нарощу/
вати частку товарів кінцевого споживання з
більшою часткою доданої вартості, а в імпорті на/
впаки — скорочувати обсяги таких товарів.

_____________________________________
6
Науково обґрунтованого рівня харчування не досягнуто:
по м'ясу на 61%, молоку — на 54%, плодам, ягодам і винограду
— на 57%

6

Аналіз підсумків 2013 року порівняно з серед/
німи показниками за 2001—2005 роки свідчить про
актуальність перелічених заходів. За аналізований
період, частка готових харчових продуктів у екс/
порті зменшилась на 5,8 в. п., а в імпорті збільши/
лася на 11,1 в. п. (табл. 1). До того ж імпортна скла/
дова українського експорту сільського господар/
ства, мисливства та пов'язаних з ними послуг та/
кож має тенденцію до збільшення з 0,34 у 2009 р.
до 0,40 у 2011 році (при максимально можливому
значенні цього показника — 1) [9, с. 28]. Вважає/
мо більшим ризиком для експортерів аграрної про/
дукції залежність ціноутворення від цін на імпор/
товані енергоносії, сільськогосподарську техніку,
хімічні засоби захисту рослин, насіннєвий і посад/
ковий матеріал тощо. Скажімо, у 2013 р. із 2788
тракторів, придбаних товаровиробниками, лише 58
од. (2 %), було вироблено в Україні [10].
Ріст експорту сировинних сільськогосподарсь/
ких товарів призводить до росту цін внутрішнього
ринку та зниженню конкурентоспроможності на/
ціональних товаровиробників. Рівень цін на
сільськогосподарську сировину, як і на інші това/
ри, визначається фундаментальними чинниками
попиту і пропонування. Практика останніх років
підтверджує високий рівень самозабезпеченості
потреб України основними видами продовольства.
За даними Державної служби статистики, у 2013
р. цей показник становив по зерну — 221%, ово/
чам і баштанним — 101,2, картоплі — 97,2, молоку
і молокопродуктам — 101,6, м'ясу і м'ясопродук/
там — 93,4, яйцям — 109,7% [11]. Крім того, дер/
жава через механізм товарних і фінансових інтер/
венцій, сприяючи стабільності кон'юнктури внут/
рішнього агропродовольчого ринку, убезпечує та/
ким чином від удару цінових сплесків усередині
країни і ззовні.
На нашу думку, значно більшу небезпеку для
цінової стабільності, порівняно з обсягами експор/
ту сировинних сільськогосподарських товарів,
мають нові внутрішні виклики, пов'язані з ознака/
ми недобросовісної поведінки торгівельних мереж
(ритейлерів), диспаритетом цін на продукцію
сільського господарства і матеріально/технічні
засоби для її виробництва, погодні катаклізми та
інші ризики, на які не знайдено адекватної
відповіді.
Спостерігається "втеча" капітальних інвестицій
із обробних галузей економіки в сировинні, опе/
рації з нерухомості, послуги тощо. Дійсно, задек/
ларований низці законодавчих актів і державних
цільових програмах розвиток агарного сектора
економіки потребує значних інвестицій. У першу
чергу у виробництво товарів кінцевого споживан/
ня. Фактично ж, як свідчать дані Державної служ/
би статистики України, за 2010—2013 рр. обсяги
виробництва харчової і переробної промисловості
мали семикратне скорочення при одночасному
збільшенні обсягів виробництва продукції
сільського господарства та зростанні співвідно/
шення до експорту у 2,7 раза проти 2000—2004 рр.
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Таблиця 2. Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності в Україні та ЄС
(у % до загального підсумку)
Україна

Промисловість
Сільське
господарство
Будівництво
Сфера послуг

Євросоюз

2004 р.

2012 р.

19,5
20,0

16,4
17,2

2004 р. +,в. п. до
2012 р.
-3,1
-2,8

4,5
56

4,4
62

-0,1
+8

2004 р.

2012 р.

2004 р. +,_
до 2012 р.

31
5

16
6

-15
+1

х
64

8
70

х
+6

Джерело: розраховано за статистичним збірником "Сільське господарство України" // [Електронний ресурс]. — Режим дос/
тупу: http: // www.ukrstat.gov.ua; http://www. Eurostat (online data code lfsi_qrt_a, updated 19.10.11); http: // www.ec.europa.eu/
eurostat/documtnts/3930297/6309576/KS/01/13/753/EN/N.pdf

Така диспропорція між темпами приросту вироб/
ництва сільськогосподарської продукції та її пе/
реробкою, свідчить про сировинну спрямованість
експорту, в т. ч. дефіцитних для сільської місце/
вості робочих місць та втрату доданої вартості. Ця
проблема аналізувалася нами в одній з публікацій,
тому обмежимося найбільш загальною констата/
цією цього деструктивного явища [12, с. 3—8].
На теоретичному рівні вважається, що експор/
тно/сировинна спрямованість економіки не сприяє
перетіканню капіталу в високотехнологічні галузі,
оскільки існує високий рентний дохід на класичні
фактори виробництва [13, с. 13]. Проте аналіз ка/
пітальних інвестицій в сільське господарство за ос/
танні 13 років на дає однозначного підтверджен/
ня цієї тези. У 2013 р., порівняно з середнім показ/
ником за 2001—2005 рр., їх частка в цілому зросла
на 2,2 в. п., або з 4,8 % до 7 %, а вартість основних
засобів, навпаки, зменшилася на 3,6 в. п. і стано/
вила всього 4 % від загальної вартості серед усіх
секторів економіки. Прямі іноземні інвестиції, за
аналізований період, також мають від'ємну тен/
денцію і зменшилися до 1,3 % (табл. 1). При цьому
частка високотехнологічної продукції в товарно/
му експорті України становить лише 1,2 %, а обся/
ги імпорту цієї продукції в 4 рази перевищують
експорт. Напевне, результуючим чинником тако/
го стану не є спеціалізація на експорті сільсько/
господарської сировини. Причина в іншому. За
роки незалежності в Україні не створено сприят/
ливого інвестиційного клімату для бізнесу. Про це
свідчать критично низькі міжнародні рейтинги
держави за індексами глобальної конкурентосп/
роможності, економічної свободи, сприяння ко/
рупції тощо. За даними Світового банку, у рейтин/
гу за критерієм ведення бізнесу Україна у 2014 р.
посіла 96 місце. Це вище на 16 позицій проти по/
переднього року, але не відповідає задекларованій
моделі випереджального розвитку і необхідності
капіталізації підприємницького потенціалу фізич/
них і юридичних осіб.
Загострюється боротьба між групами інтересів
з поведінкою, орієнтованою на адміністративно/
корупційну ренту, що підживлюється значною
мірою за рахунок державних закупівель, різних
преференцій, монополізації агропродовольчих
ринків. Це явище дійсно має місце. Три чверті дер/
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жавної підтримки надається агрохолдингам і ве/
ликим підприємствам, а більшість малих форму/
вань і фермерських господарств позбавлені такої
можливості [14, с. 148]. Але пов'язувати це безпо/
середньо з переважно сировинним експортом про/
дукції сільського господарства також не має ва/
гомих підстав. Для того, щоб державну підтримку
за різними програмами і заходами отримували не
впливові оператори аграрного ринку, які набли/
жені до владних структур, а малі і середні товаро/
виробники достатньо політичної волі керівництва
Уряду та прийняття Верховною Радою України
економічно обгрунтованих і соціально справедли/
вих, а не лобістських нормативно/правових актів.
Щодо монополізації агропродовольчих ринків,
то потенційно така загроза існує завжди, оскіль/
ки ринкова економіка не має вродженого імуніте/
ту проти спаду виробництва, інфляції та монопо/
лізму. Отже, держава має проводити цілеспрямо/
вану регуляторну політку на пом'якшення чи за/
побігання таким деструктивним явищам незалеж/
но від їх ініціаторів.
Надмірна концентрація земель сільськогоспо/
дарського призначення та доходів у вертикально
інтегрованих агрохолдингових структурах при/
зводить до вивозу капіталу із країни та нерціональ/
ного споживання. За даними науковців ННЦ
"Інститут аграрної економіки", станом на початок
2013 р. під контролем агрохолдингів знаходилося
більше 8,7 млн га сільськогосподарських угідь, або
23,5 % усіх площ і 41,3 % площ, які обробляються
сільськогосподарськими підприємствами [15, с.
10]. Можна припустити, що ними ж контролюєть/
ся не менше третини обсягів продажу рослинниць/
кої продукції та продуктів її переробки на внут/
рішнього ринку. Щодо "втечі капіталу" з України,
то це знову ж таки залежить від багатьох факторів
серед яких сировинно/експортна орієнтованість
сільського господарства не є ключовою.
Масштаби відпливу капіталу з України в ос/
танні роки сягнули загрозливого для національ/
ної безпеки рівня. Основною причиною зали/
шається несприятливий підприємницький та інве/
стиційний клімат у державі, політична, макро/
економічна і валютно/курсова нестабільність, не/
досконала грошово/кредитна та інвестиційна пол/
ітика. Звідси пріоритетними напрямами діяльності
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держави мають стати: забезпечення дієвого захи/
сту права власників та інвесторів; специфікація
прав власності на землю; стабільність законодав/
ства та його імплементація до європейських вимог;
подолання критичного рівня тінізації економіки;
прискорення розвитку фінансових ринків країни
у відповідності до світових стандартів; справжня
боротьба з корупцією, особливо у зовнішньоеко/
номічні сфері тощо.
Стосовно нераціонального споживання, то ця
проблема знаходиться за межами нашого дослід/
ження і належить до соціально відповідальної по/
ведінки окремих представників кланово/олігархі/
чних угруповань та морально/етичних характери/
стик бізнес середовища в цілому.
В інтегральному підсумку відбувається консер/
вація архаїчної структури та видів зайнятості на/
селення. В Україні, за період 2001—2013 рр., част/
ка сільського господарства у валовій доданій вар/
тості знижується, хоча і має суттєве значення (10
% за 2013 р.). З урахуванням пов'язаних з ним га/
лузей та харчової промисловості частка аграрно/
го сектору зростає до 20 %. Рівень зайнятих без/
посередньо в сільському господарстві України,
порівняно з ЄС, залишається майже втричі вищим
— 17,2 % проти 6 %. Помітно менше працюючих у
будівництві (на 3,6 в. п.) та сфері послуг (на 8 в. п.).
(табл. 2). Разом з тим, маємо враховувати, що це
показники з урахуванням категорії самозайнятих
у сільському господарстві. За даними статистич/
ного обстеження, у 2014 році в особистому се/
лянському (підсобному) господарстві налічувало/
ся 3,2 млн осіб, що на 26,9 % більше, ніж за даними
такого ж обстеження, станом на 1 листопада 2005
року [16, с. 32]. Частка найманих працівників
сільського, лісового і рибного господарства ста/
новить лише 5,6 % [17]. Тобто майже відповідає се/
редньоєвропейському рівню. Порівняно з
Польщею, Грецією, Латвією, Литвою і Словенією
в Україні найманих працівників, зайнятих у
сільському господарстві, навіть менше (табл. 2).
Галузева структура зайнятості сільського насе/
лення за місцем проживання також свідчить про
позитивну динаміку на користь не аграрних (аль/
тернативних) видів економічної діяльності. За ос/
танні 10 років частка зайнятих в аграрній галузі
зменшилась з 50,6 % до 35,3 %. Водночас дещо зрос/
ла зайнятість у оптовій і роздрібній торгівлі та по/
слугах з ремонту техніки (з 6,7 до 8,2 %), в освіті (з
15,2 до 19,6 %), в охороні здоров'я і соціальній до/
помозі (з 6,3 до 6,6 %) та інших видах діяльності [18].
На наш погляд, у контексті нашого аналізу до/
цільніше розглядати структуру зайнятості насе/
лення не лише за видами економічної діяльності, а
також за професійними групами на рівні Класи/
фікатора професій. У 2013 р. в економіці України
за цією ознакою із понад 20 млн осіб кваліфікова/
них робітників з інструментом було — 12 %; робі/
тників з обслуговування, експлуатації та контро/
лювання за роботою технологічного устаткуван/
ня, складання устаткування та машин — 11,6 %;
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зайнятих найпростішими професіями всього —
22,7 %, а в сільському господарстві у 2,2 раза
більше — 49,6 % [19]. (Для порівняння: ця профес/
ійна група в країнах ЄС становить від 3 % у Швеції
до 10 % у Словакії і Чехії). Іншими словами, про/
блемою є відсутність інноваційних робочих місць
п'ятого — шостого технологічного укладів і відпо/
відно незатребуваність висококваліфікованої ро/
бочої сили економікою.
Відбувається деградація людського і соціально/
го капіталу в галузі та в сільській місцевості в ціло/
му. Загальновизнано, що за період ринкових транс/
формацій в аграрній сфері відбулися як позитивні
так і негативні зміни. Усе залежить від концепту/
ального вибору критеріїв за якими оцінювавти ці
зміни. З позицій економічної політики, передача
реформованими підприємствами об'єктів соціаль/
ної інфраструктиури на баланс сільських (селищ/
них) рад, це позитивний захід, оскільки позбавив
товаровиробників від непрофільної діяльності і
сприяв максимізації їх прибутку. З позицій політич/
ної економії, яка враховує інтереси селян, — це
дискримінаційна економічна політика. Адже при/
ватні підприємства, дбаючи про матеріально/речові
фактори виробництва, обмежили турботу про най/
маних працівників, як правило, мінімальною заро/
бітною платою, яка не забезпечує навіть просте
відтворення робочої сили. У середньому за 2010—
2013 рр. заробітна плата у цій галузі становила лише
69,2 % від її рівня в економіці держави, а її частка у
витратах підприємств на виробництво сільськогос/
подарської продукції у 2013 році дорівнювала 7,6
%. Це в 4,4 раза менше проти 1990 року [20].
Регресивні тенденції щодо стану людського і
соціального капіталу у сільській місцевості лише
опосередковано пов'язані з традиційно сировин/
ною структурою експорту аграрного сектора еко/
номіки. Їх не можна також виправдати неминучи/
ми втратами перехідного періоду, чи відсутністю
досвіду ринкових аграрних перетворень. Основна
причина, на нашу думку, полягає в тому, що ре/
формування відносин власності на землю, інші за/
соби виробництва та його результати здійснено за
рахунок безпрецедентного погіршення рівня і
якості життя селян та виснаженням у різний спосіб
сільської економіки. Мимоволі виникають істо/
ричні паралелі, пов'язані з успадкуванням від цен/
тралізовано/планової економіки залишкового
бюджетного принципу щодо розвитку освіти, ме/
дицини, культури, спорту, комунально/побутових
послуг, будівництва сільських доріг тощо. Оскіль/
ки соціальні видатки економічною наукою розгля/
далися як непродуктивні витрати. Хоча саме вони
безпосередньо впливають на формування й вико/
ристання людського і соціального капіталу на селі.
На відміну від згаданого залишкового принци/
пу, угодою про асоціацію України з Євросоюзом (гл.
17) сільське господарство та розвиток сільських
територій, розглядаються як органічне ціле. Тобто
сповідується політекономічна парадигма, в епі/
центрі якої знаходиться людина, її всебічний роз/
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виток як стрижнева мета соціально/економічних
перетворень. Передбачається співробітництво для
зближення політик і гармонізація законодавства у
п'яти найбільш значимих для добробуту селян на/
прямах — зайнятість, екологія, сільська територія,
сільське господарство і ринок продовольства.
Для цього має бути прийнята та діяти активна
проселянська політика, спрямована на реалізацію
запланованих загальнодержавних і регіональних
інвестиційних проектів на засадах державно/при/
ватного партнерства у розбудову інфраструктури
сільської економіки — зведення селянських садиб,
будівництво доріг місцевого значення, розвиток
мережі оптово/роздрібних сільськогосподарських
ринків, створення умов для продуктивної самозай/
нятості членів сімейних ферм і особистих селянсь/
ких господарств, для діяльності виробничих і об/
слуговуючих кооперативів, кредитних спілок,
формування рекреаційних територій, збільшення
площ меліорованих земель й органічного вироб/
ництва, а також відновлення й збереження родю/
чості грунтів тощо.
Інтегральним критерієм активної державної
аграрної політики мають бути європейські стан/
дарти життя в сільській місцевості, збереження
наявних і створення нових робочих місць, належні
умови для комфортного проживання й гідної
праці, а також підвищення престижності усіх (не
лише аграрних) професій, затребуваних на селі та
привабливості сільського способу життя, особли/
во серед молоді.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Україна, реалізуючи європейський вектор роз/
витку, має реальний шанс здійснити ривок від
"житниці", або "сировинного придатка" Європи і
світу, до повноцінного "продовольчого кошика" з
різноманітним асортиментом переважно екологі/
чно чистих продуктів. Для цього необхідно перей/
ти від декларативності щодо пріоритетності
сільського господарства до науково обгрунтова/
ної протекціоністської політики стосовно націо/
нальних товаровиробників на всьому маркетинго/
вому ланцюгу з урахуванням значущості аграрної
галузі у гарантуванні продовольчої безпеки насе/
лення, багатофункціональної ролі в умовах стало/
го сільського розвитку, особливо з питань функ/
ціонування ринку праці та зайнятості, відновлен/
ня потенціалу людського і соціального капіталу на
селі, органічного виробництва, місцевого самовря/
дування з відповідним ресурсним забезпеченням
та необхідності посилення державного контролю
за сільськими територіями.
У подальшому є нагальна потреба в опрацю/
ванні методологічних підходів до зміни вектора
аграрної політики, спрямованої на пріоритетність
галузі сільського господарства, як точки іннова/
ційного росту національної економіки в умовах
зони вільної торгівлі з Євросоюзом на довготри/
валу перспективу.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ
ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ
СТВОРЕННІ КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
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Zaporozhye national technical university

ESTIMATION OF INFLUENCE OF INTERNAL ENVIRONMENT FACTORS WHILE FORMING
CLUSTER AMALGAMATION OF FOOD ENTERPRISES
Проведено аналіз елементів внутрішнього середовища потенційного кластерного об'єднання підприємств хар?
чової промисловості у молочній підгалузі за таким складом, як організаційна структура управління; управління пер?
соналом; організація виробництва; управління маркетингом; управління фінансами; організаційна культура об'єднан?
ня підприємств. Оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища при створенні потенційного кластера в мо?
лочній підгалузі здійснено за допомогою узагальнюючого показника — коефіцієнта впливу факторів внутрішнього
середовища. Визначено значення коефіцієнта впливу факторів внутрішнього середовища на дієздатність потенцій?
ного кластера 0,24. Таке низьке значення показника оцінювання стану внутрішнього середовища потенційного кла?
стеру підприємств молочної підгалузі харчової промисловості зумовлено відсутністю стратегічного управління та
відсутністю маркетингових досліджень на підприємствах даної підгалузі. Це підтверджує відсутність обгрунтованих
стратегій розвитку, конкурентних стратегій та маркетингових стратегій на підприємствах потенційного кластера.
The elements of internal environment of an eventual cluster amalgamation of food enterprises in the dairy sub?
branch are analyzed according to the following order: management organizing structure; personnel management;
production organization; marketing management; financial management; organizing culture of the amalgamation of
enterprises. The internal environment factors while forming cluster amalgamation of food enterprises in the dairy sub?
branch are estimated with the help of generalizing index — the coefficient of internal environment factors influence. The
coefficient of internal environment factors influence on the eventual cluster activity is determined as 0,24. Such a low
index figure of estimating the conditions of internal environment of the eventual cluster amalgamation of food enterprises
in the dairy sub?branch is caused by the absence of strategic management and the absence of marketing researches at the
enterprises of the corresponding sub?branch. This proves the absence of grounded development strategies, competitive
strategies and marketing strategies at the enterprises of the eventual cluster.

Ключові слова: внутрішнє середовище, кластерне об'єднання, підприємство харчової про6
мисловості.
Key words: internal environment, cluster association, enterprise of the food industry.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Динамічний розвиток у ринкових умовах
кластерних об'єднань підприємств харчової
промисловості в багатьох країнах світу цілком
обгрунтований, насамперед, їх більш високою
ефективністю, порівняно з іншими формами
господарювання. При об'єднанні в кластер
учасники, як правило, вирішують такі завдан/
ня: збільшити обсяги продажу, прибутків та
Передплатний індекс 21847

частини ринку, зменшити витрати виробницт/
ва, розподілу та збуту продукції і внаслідок
цього посилити свої конкурентні позиції на
ринку, забезпечити ефективність та стабіль/
ність функціонування.
Ефективність та стабільність функціону/
вання кластерних об'єднань підприємств хар/
чової промисловості значною мірою обумовле/
на станом внутрішнього середовища кластера.
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Аналіз останніх наукових досліджень. Ок/
ремі питання створення та функціонування
кластерних об'єднань підприємств висвітлено
в працях науковців України та закордонних ав/
торів, зокрема: М. Войнаренка, О. Пєтухової,
М. Портера, Т. Тогузаєва та ін. [1—4]. При всій
значимості їх досліджень ці роботи охоплюють
лише питання окремих функцій та складових
створення й розвитку кластерних об'єднань
підприємств. Системні дослідження з визначен/
ня впливу факторів внутрішнього середовища
на створення та розвиток кластерних об'єднань
підприємств, зокрема в харчовій промисло/
вості, практично не здійснювались.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті: провести оцінку факторів внут/
рішнього середовища при створенні кластерних
об'єднань підприємств харчової промисловості.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи підходи до аналізу внутріш/
нього середовища, деякі автори пропонують
оцінювати організаційну структуру організації
за набором характеристик, а потім за таким на/
бором порівнювати її з конкурентами [5]. Інші
дослідники пропонують досліджувати ланцю/
жок цінностей організації [6]. Але кожен підхід
до комплексного оцінювання внутрішнього се/
редовища містить такі складові: персонал;
організація; виробництво; маркетинг; корпора/
тивна культура; фінанси.
Розглянемо елементи внутрішнього середо/
вища проекту кластерного об'єднання підпри/
ємств у молочній підгалузі харчової промисло/
вості. Запорізького регіону за таким складом
(рис. 1): організаційна структура управління;
управління персоналом; організація виробниц/
тва; управління маркетингом; управління фі/
нансами; організаційна культура об'єднання
підприємств.
У кластерному об'єднанні підприємств у
молочній підгалузі харчової промисловості пе/
редбачаються розділення відповідальності і
рівні права партнерів на основі децентралізо/
ваного управління. Головна організація об'єд/
нання підприємств у молочній підгалузі харчо/
вої промисловості бере на себе меншу кількість
управлінських функцій, які в більшості випадків
мають консультаційний характер.
Такі взаємостосунки сприяють підвищенню
гнучкості в ухваленні рішень і координації
спільних зусиль.
Таким чином, організаційна структура кла/
стерного об'єднання підприємства харчової
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промисловості стає схожою на вільну коаліцію
напівнезалежних груп, які організовані навко/
ло вільно пов'язаних між собою продуктів, спо/
живачів або технологій.
Саме такі структури відрізняються макси/
мально легким взаємним "переливом" техно/
логій, кваліфікованих кадрів, капіталу та впро/
вадженням значної кількості інновацій.
У таких об'єднаннях послідовність команд
ієрархічної структури замінюється ланцюжком
замовлень на поставку продукції та розвитком
взаємовідносин з іншими підприємствами.
Можливість широкого обміну інформацією,
знаннями та технологією між окремими учас/
никами кластерного об'єднання підприємств
харчової промисловості надає можливість:
— виконувати спільні науково/технічні і ви/
робничі програми, поглиблювати спеціалізацію
і розвиток коопераційних зв'язків;
— удосконалювати організацію і координа/
цію спільної виробничо/господарської діяль/
ності;
— чітко координувати плани і графіки ви/
робництва та поставок сировини, матеріалів і
напівфабрикатів, їх збереження, перероблен/
ня і доставки кінцевої продукції споживачу.
Однак значні нововведення, особливо світо/
вого рівня, впроваджуються тільки на великих
підприємствах харчової промисловості зі знач/
ними інвестиційними можливостями.
Проте на підприємствах харчової промис/
ловості, перш за все, середніх і малих, кількість
працівників на яких становить до 200 осіб, не
має науково/дослідних центрів та науковців.
Особливістю операційної діяльності знач/
ної кількості підприємств харчової промисло/
вості є низька завантаженість виробничих по/
тужностей, відсутність необхідного обсягу си/
ровини, низький рівень фінансового стану, сла/
бо розвинута інвестиційна і фінансова діяль/
ність. Технічна база зношена, вимагає по/
стійних ремонтів при низькій оплаті праці
обслуговуючого персоналу.
Значно кращою є ситуація на великих під/
приємствах харчової промисловості, тому в
кластерних об'єднаннях є можливість викори/
стання субконтрактингу та аутсорсингу з ме/
тою завантаженості виробничих потужностей
малих підприємств та покращення фінансово/
го стану.
Особливістю спільної виробничо/техноло/
гічної діяльності підприємств кластера, особ/
ливо на початковому етапі його становлення, є
ефект збільшення масштабу операцій. У клас/
терному об'єднанні підприємств харчової про/
мисловості, які спроможні налагодити таку ко/
Передплатний індекс 21847

ординацію, з'являється мож/
ливість для значного зниження
витрат. При цьому ефект мас/
штабу виявляється не тільки на
виробництві, але й в інших на/
прямах (закупівля, збут).
Саме об'єднання підпри/
ємств сприяє оптимізації фі/
нансової діяльності підпри/
ємств кластера за рахунок
ефекту масштабу, що дозволяє:
— зменшити витрати вироб/
ництва, збуту, постачання,
трансакцій тощо;
— диференціювати ціни,
знижувати витрати, що пов'я/
зані з коливаннями ринкової
кон'юнктури;
— здійснювати ефективний
перерозподіл інвестиційних
ресурсів, концентрації їх на
найбільш рентабельних і окуп/
них напрямах;
— зменшити властивий
інвестиціям ризик, що, на нашу
думку, створить можливість
для залучення позикового ка/
піталу на більш вигідних умо/
вах [7].
Але, як зазначає П.А. Ор/
лов, при розгляді впливу ефек/
ту масштабу на зниження вит/
рат і формування конкурент/
них переваг, ефект масштабу
варто розглядати тільки в ко/
роткостроковому періоді, тому
що в процесі розвитку змі/
нюється виробнича потужність
та вдосконалюються техно/
логії управління виробництвом
[8, с. 66].
На фінансові показники
підприємств харчової промис/
ловості суттєво впливають со/
бівартість продукції та можли/
вості підвищення продуктив/
ності праці.
У свою чергу, на собівар/
тість продукції суттєво вплива/
ють сезонні фактори, стабіль/
ність та ритмічність постачан/
ня. Літо на м'ясопереробних
підприємствах та осiнньо/зи/
мовий перiод на молочних під/
приємствах вiдмiчається рiз/
ким зменшенням кількості си/
Передплатний індекс 21847

Рис.1 Складові внутрішнього середовища кластерного об'єднання підприємств
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Основні
принципи
корпоративної
культури
Система цінностей
кластерного об’єднання
підприємств харчової
Кодекс корпоративної поведінки
Стандарти робочої поведінки робітника кластерного
об’єднання підприємств харчової промисловості
Рис. 2. Модель корпоративної культури кластерного об'єднання підприємств
харчової промисловості

ровини i, відповідно, зменшенням готової
продукцiї.
На діяльність підприємств харчової промис/
ловості суттєво впливають вiдсутнiсть або не/
належне кредитування з боку фiнансових ус/
танов для поповнення обігових коштів. Це по/
в'язано безпосередньо як з дією сезонних фак/
торів, так і зі специфiкою виробництва, яка зу/
мовлена значною нерівномірністю в отриманні
доходів вiд реалiзацiї продукцiї та витрат. Ок/
ремі продукти харчування, наприклад, сир
твердий, готові до продажу лише через 40—45
дiб пiсля їх виробництва, але кошти вiд торго/
вельних підприємств повертаються виробникам
через 20—30 дiб пiсля вiдповiдної поставки. Та/
ким чином, пiдприємства харчової промисло/
вості постiйно вiдчувають брак обiгових коштiв
для закупiвлi сировини.
Одним із важливих напрямків підвищення
продуктивності праці в кластерному об/
'єднанні є створення ефективної команди пра/
цівників.
Мета управління персоналом у кластерно/
му об'єднанні підприємств харчової промисло/
вості — створення структури кадрової роботи,
здатної швидко реагувати на будь/які зміни в
навколишньому середовищі та сприяти змен/
шенню конкурентного впливу.
Цілі кластерного об'єднання підприємств
харчової промисловості відповідають новому
підходу в кадровому менеджменті, що одержав
назву team management — командний менедж/
мент. Цей підхід надає можливість цілком реа/
лізувати потенціал кластерного об'єднання
підприємств харчової промисловості в цілому.
Важливою характеристикою персоналу
підприємств кластерного об'єднання харчової
промисловості є його кваліфікаційний рівень,
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що враховується при встановленні оплати праці
та засобів мотивації [7].
Ще однією з найважливіших складових
діяльності будь/якого підприємства у складі
кластерного об'єднання, що пов'язано з особ/
ливістю міжособових стосунків всередині
організації, є корпоративна культура. Особли/
во це стосується кластерних об'єднань під/
приємств харчової промисловості, у складі
яких переважають малі та середні підприєм/
ства, де питаннями формування й управління
корпоративною культурою практично не зай/
маються. На більшості вітчизняних підприємств
харчової промисловості переважають риси
бюрократичної корпоративної культури, ос/
новні характеристики якої виражені лінійно/
функціональною (бюрократичною) організац/
ійною структурою управління, що базується на
механістичному підході до проектування
підприємств, жорсткою формалізацією правил
і процедур в ухваленні управлінських рішень
[7].
Здійснений огляд наукових поглядів на ви/
значення корпоративної культури [5; 9] дав
можливість визначити корпоративну культуру
кластерного об'єднання підприємств харчової
промисловості як систему цінностей, прин/
ципів, норм і поглядів, притаманних даному
кластеру, що відображають його індивіду/
альність і сприймаються працівниками підпри/
ємств кластера.
Модель корпоративної культури кластер/
ного об'єднання підприємств харчової промис/
ловості наведена на рисунку 2.
До того ж за результатами аналізу даних [5;
9] виходить, що кластерним об'єднанням
підприємств харчової промисловості необхід/
но прагнути до формування ідеальної органі/
Передплатний індекс 21847
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Важливість для
галузі (1, 2, 3)

Ступінь впливу
(1, 2, 3)

Характер впливу
(+ / -)

Оцінки впливу

Таблиця 1. Фактори впливу внутрішнього середовища потенційного кластерного об'єднання
підприємств у молочній підгалузі

3

4

5

6

3

3

+

+9

високопрофесійна команда співробітників

3

3

+

+9

низька плинність кадрів

2

2

+

+6

мотиваційна система оплати праці

2

2

+

+4

№

Фактори внутрішнього середовища

2

1
1

І Персонал:
висока кваліфікація персоналу

2
3
4

Разом:

+28

ІІ Організація і управління:
5
6
7

відсутність стратегії розвитку
адекватна цілям організаційна структура

2
2

3
3

+

-6
+6

бюрократична корпоративна культура

1

3

-

-3

Разом:
8
9
10
11
12
13

14

ІІІ Виробничо-торговельна діяльність:
наявність певних здібностей і навичок у ключових галузях діяльності
наявність власного виробництва в підприємств кластера
відпрацьована технологія виробництва продукції
стійкі і тривалі відносини з постачальниками
висока культура обслуговування споживачів та ведення
торговельної діяльності
недостатня забезпеченість торговельним обладнанням
торговельних підприємств у складі кластера за кількістю і
сучасними вимогами роздрібного продажу
обмежене матеріально-технічне постачання. Відсутність необхідної
сировини на підприємствах внаслідок недоліків роботи з
постачальниками

-3
3
3
3
3

3
3
3
3

+
+
+
+

+9
+9
+9
+9

2

3

+

+6

2

1

-

-2

3

3

-

-9

15

неналежне технологічне оновлення підприємств

3

2

-

-6

16
17

нестача сучасного програмного забезпечення

2

1

-

-2

порушення умов зберігання та якості сировини

2

2

-

-4
+22

Разом:
IV Фінанси:
18
19
20

стабільне фінансове становище підприємств потенційного кластера
неефективне управління витратами

3
2

3
2

+
-

+9
-4

зростання прибутку

3

3

+

+9

21

недостатність фінансування розвитку підприємств кластера

2

1

-

-2

22

Разом:
V Маркетинг:
позитивний імідж підприємств потенційного кластерного
об’єднання серед мешканців міста та регіону

+12
3

3

+

+9

23

широкий асортимент продукції

3

3

+

+9

24

здатність швидкого реагування на зміни попиту з боку споживачів
взагалі та конкретних замовлень зокрема

2

3

+

+6

25

значні обсяги продажу продукції
нестача інформації для проведення комплексного аналізу та обстеження
відпрацьована технологія розподілу продукції

3
3
2

3
2
3

+

+9
-9
+6

26
27
28

низька (порівняно із конкурентами) торговельна націнка

2

3

+

+6

29
30

використання сучасних засобів стимулювання споживачів

2

2

+

+4

відсутність відділу маркетингу

1

3

-

-3

31

не використовуються достатньою мірою сучасні методи аналізу і
прогнозування діяльності
недосконала система управління стосунками з споживачами

2

2

-

-4

2

2

-

-4

32

Разом:
Разом за факторами внутрішнього середовища безпосереднього
оточення
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заційної культури. Вона повинна бути по/
лікультурною і включати позитивні якості
різних типів організаційних культур.
При цьому встановлено, що з позицій кад/
рового менеджменту в ідеальній організаційній
культурі кластерного об'єднання підприємств
харчової промисловості повинен домінувати
тип організаційної культури, яка орієнтована
на людину, її частка має бути близько 50%.
Близько 25% має бути частка організаційної
культури, що орієнтована на завдання і, відпо/
відно, близько 10 і 15% — авторитарної та бю/
рократичної [10].
Концепція управління змінами охоплює
увесь спектр запланованих змін на підприєм/
ствах кластерного об'єднання підприємств
харчової промисловості, враховуючи орган/
ізаційні, технологічні та управлінські інно/
вації. Для формування ідеальної організац/
ійної культури кластерного об'єднання
підприємств харчової промисловості, перш за
все, необхідно враховувати психологічну го/
товність персоналу підприємств кластера до
змін.
Психологічна готовність працівників
організації до зміни організаційної культури
— це комплекс взаємопов'язаних та взаємоо/
бумовлених психологічних якостей, система їх
відношень та очікувань, які забезпечують ус/
пішну взаємодію під час підготовки та успіш/
ного втілення нової організаційної культури.
Для забезпечення психологічної готовності до
зміни організаційної культури необхідно про/
водити кореляційну роботу з окремими прац/
івниками за допомогою консультантів із пси/
хології управління або працівниками психоло/
гічної служби кластерного об'єднання підпри/
ємств.
Кластерному об'єднанню для забезпечення
конкурентоспроможності необхідно мати ви/
сокорозвинений комплекс маркетингу, усі еле/
менти якого супроводжуються ретельним ана/
літичним опрацьовуванням, що дозволяє опе/
ративно реагувати на зміни в мікро/ і макросе/
редовищі та збільшувати частку ринку кластер/
ного об'єднання.
У таблиці 1 надані фактори впливу внутріш/
нього середовища на об'єднання підприємств у
молочній підгалузі харчової промисловості.
Спільна маркетингова діяльність дозволяє
більше залучати фінансових ресурсів до дослі/
дження ринку та створює можливість економії
на витратах ринкових трансакцій.
Основним завданням маркетингової
діяльності є створення бренда кластера за до/
помогою системи маркетингових комуні/
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кацій, підтримання його іміджу та розробки
дієвоздатної маркетингової стратегії. М.
Портер у роботі "Міжнародна конкуренція"
підкреслює принципову відмінність кластерів
від інших мережевих структур, що склада/
ються з великої кількості неофіційних кон/
тактів, які постійно повторюються [3]. Вони
стимулюють встановлення довіри, ефектив/
них комунікацій та знижують трансакційні
витрати.
Завершальний етап оцінки факторів
впливу внутрішнього середовища на потен/
ційне кластерне об'єднання підприємств мо/
лочної підгалузі харчової промисловості пе/
редбачає визначення рівня факторів впливу
внутрішнього середовища за допомогою уза/
гальнюючого показника — коефіцієнта
впливу факторів внутрішнього середовища
на об'єднання підприємств, який розрахо/
вується за формулою (1) із застосуванням
даних таблиці 1:
n

C МАС =

∑ (± A B )

i i
± А1 B1 ± A2 B2 ± L ± An Bn
= i =1
(1),
[max Ai Bi ] ⋅ n
[max Ai Bi ] ⋅ n

де C MAC — коефіцієнт впливу факторів
внутрішнього середовища на об'єднання
підприємств Запорізького регіону;
А — експертна оцінка важливості фактора
для галузі;
В — експертна оцінка впливу фактора на
підприємство;
n — кількість факторів впливу.
C MAC =

70
= 0,24.
9 * 32

Оцінки рівня впливу факторів внутрішньо/
го середовища на об'єднання підприємств мо/
лочної підгалузі харчової промисловості Запо/
різького регіону доцільно робити за такою шка/
лою значень коефіцієнта: від 0 до 0,50 — слаб/
ка позиція, від 0,50 до 0,75 — середня позиція,
від 0,50 до 1,00 — сильна позиція.
Коефіцієнт впливу факторів внутрішнього
середовища на об'єднання підприємств дорів/
нює 0,24, що свідчить про слабку позицію і по/
требує розробки стратегії розвитку.
Низькі показники оцінювання внутрішнь/
ого стану потенційного кластера підпри/
ємств молочної підгалузі харчової промис/
ловості зумовлені відсутністю стратегічно/
го управління діяльністю підприємств клас/
тера, що підтверджує відсутність обгрунто/
ваних стратегій розвитку, конкурентних
стратегій та маркетингових стратегій на під/
приємствах.
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За результатами досліджень встановлено,
що значення коефіцієнта впливу факторів
внутрішнього середовища потенційного кла/
стера підприємств молочної підгалузі харчо/
вої промисловості відповідає слабкій позиції.
Це є ознакою невикористання значної кіль/
кості можливостей з боку внутрішнього се/
редовища підприємствами потенційного кла/
стеру молочної підгалузі харчової промисло/
вості і відсутністю на них маркетингових дос/
ліджень. Такі тенденції зумовлено відсутні/
стю стратегічного управління, обгрунтуваних
стратегій розвитку, конкурентних та марке/
тингових стратегій на підприємствах класте/
ру.
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CIVILISATIONS BASICS OF ECONOMIC EVOLUTION
У статті досліджуються особливості економічної еволюції в цивілізаційному контексті. Визначено основні підходи
до розуміння процесів становлення та розвитку цивілізацій. Показано, що загальноцивілізаційна та окремоцивіліза?
ційна концепції розвитку, незважаючи на протилежні вихідні позиції на даному етапі еволюції людського суспіль?
ства фактично сходяться, демонструючи аналогічність альтернативних майнстрьомів. Проаналізовано перспективи
і недоліки технологічної програми розвитку та роль генерування нових благ у економічній еволюції. Виокремлено
етапи цивілізаційного розвитку (людські громади, цивілізації, суперцивілізація як самоорганізаційні множини) на
базі застосування автопоетично?холістичного підходу. Показано, що розширення ареалу цивілізації відбувається через
включення до нього нових локусів меншої ентропійності, що можуть належати іншим цивілізаціям.
In the article examines the features of economic evolution in a civilization context. The basic going is certain near
understanding of becoming and development of civilizations. It is shown that total?civilization and different?civilization
conceptions of development, without regard to opposite initial positions on this stage of evolution of human society
meet actually, demonstrating analogical of alternative mainstreams. The paper analyzes the prospects and lacks of the
technological program of development and role of generic of the new blessing in an economic evolution. The stages of
civilization development (human communities, civilizations, super?civilization as self?organization sets) are distinguished
on the base of application of autopoiesis?holistic method. It is shown expansion of area of civilization takes place through
including to him new locus, belong to other civilizations.

Ключові слова: цивілізація, економічна еволюція, самоорганізація, субмножини, ентропія,
автопоетична система.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Статичний стан для економічної системи
останніми століттями виступав швидше як
рідкісне виключення, аніж норма. І якщо про/
тягом другої половини ХІХ та аж до кінця ХХ
ст. її нестатичність, за критерієм Р. Харрода,
набувала майже перманентного характеру, то
останніми десятиріччями ця нестатичність стає
перманентною вже й за критерієм Й. Шумпе/
тера. Саме така шумпетеріанська динамічність,
швидкоплинність змін стають одною з на/
ріжних ознак новітньої світової економіки.
Посилення позицій нової економіки, зростан/
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ня її питомої ваги не могло не привести до по/
дібних змін. Втім, такий результат не є на/
слідком їх самостійної еволюції як "Ding in
sich", достатність для цього ступеню їх холі/
зації викликає доречний скепсис. Насправді
сучасна економіка є продуктом довгостроко/
вого розвитку людської цивілізації. Отже, ро/
зуміння процесів висхідної еволюції економі/
ки, розкриття стержневих тенденцій її розвит/
ку та визначення змісту її девіативних розга/
лужень, причин їх появи та набуття статусу
другорядності неможливі без урахування спе/
цифіки цивілізаційного прогресу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність та важливість для сучасної
економічної науки проблематики з'ясування
цивілізаційних особливостей економічного
розвитку засвідчує невпинна поява протягом
тривалого часу все нових й нових фундамен/
тальних розробок, у значній мірі присвячених
її розв'язанню. Це, зокрема, праці В. Базиле/
вича [1], З. Бжезинського [2, 3], Ф. Броделя [4],
В. Іноземцєва [5], Н. Лумана [6], Л. Мельника
[1], Т. Момзена [7], Р. Нуреєва [1], Ю. Семено/
ва [8], А. Тойнбі [9], А. Чухна [1] та багать/
ох інших. Здійснені наукові розвідки, зокре/
ма, розкрили значення традицій, релігії,
культури у становленні цивілізацій, вияви/
ли значення внутрішніх та зовнішніх вик/
ликів у забезпеченні економічного розвит/
ку, заклали основи розуміння економічної
динаміки в цивілізаційному ракурсі. Втім,
широке коло проблем у даній царині еконо/
мічної науки ще й досі залишається недо/
статньо дослідженим, а теоретичні обгрун/
тування причин інтеграції та диференціації
цивілізаційних утворень в історичному та
економічному контексті мають дискусійний
характер. Наукова думка акцентує свою ува/
гу на сьогоденні цивілізаційного розвитку,
його ролі в економічному зростанні, а пошук
історичних засад синергетичної економіко/
цивілізаційної еволюції так й лишається не
завершеним.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Мета статті даної статті полягає у
визначенні особливостей економічної ево/
люції в цивілізаційній перспективі, з'ясуванні
причин та детермінант тенденцій інтеграції та
диференціації цивілізацій в історико/економ/
ічному контексті.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Безперечно, динамічна цивілізація не є
застиглим катехізисом, вона постійно змі/
нюється за змістом, еволюціонує, прямує до
нових щаблів розвитку, поступово проходя/
чи в своєму русі етап за етапом. При цьому в
сучасній науці не існує чітко виділених кри/
теріїв як щодо визначення моментів перехо/
ду від етапу до етапу, так і самих етапів. Вче/
ні запропонували кілька десятків підходів
щодо класифікації ступенів розвитку люд/
ства, що можуть мати як спільні риси в кри/
теріальному поділі, так і суперечити один
одному.
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Перші спроби визначити етапи еволюції
людського суспільства були зроблені ще у
біблейські часи. Так, Книга Пророка Данії/
ла відокремлює чотири періоди розвитку:
царства золоте, срібне, мідне та залізне. Ав/
тор наводив стислу характеристику кожно/
го з етапів та визначав основні футуристичні
тенденції, виважено та не надто оптимістич/
но змальовуючи майбутнє як синтез пози/
тивного й негативного, не окреслюючи, втім,
причини суспільних трансформацій і зали/
шаючи досить розпливчастими критерії пе/
реходу до нового етапу. Давньоримський
учений К. Лукрецій спробував розкрити при/
чини та послідовність розвитку людства,
спираючись на більш об'єктивні критерії. На
його думку, людське суспільство пройшло в
своїй еволюції через етапи дикості, мислив/
ства, розповсюдження вогню та металево/
землеробський період [10, c. 139—148]. При
цьому він зазначав, що головною засадою
позитивних змін у житті людей завжди вис/
тупали по тре би. Сам е їх пе рма нент на
мінливість, прагнення людини до задоволен/
ня потреб, що набувають усе нових форм,
модифікативність конкретних проявів нужд
є фундаментальною основою технологічно/
го прогресу. Безумовним лозунгом соціуму
споживання, яким, з точки зору дослідника,
на всіх етапах свого розвитку залишалось
людство, стає ідентифікація нового, як кра/
щого. Нові за властивостями продукти в
змозі як задовольнити наявні потреби в
більшому ступені, так й забезпечити задово/
лення їх нових унікальних інваріацій. Спо/
куса нового стає запорукою висхідного з
плином часу руху нової економіки.
Часи середньовіччя позначені більш песи/
містичним сприйняттям можливості прогре/
сивного розвитку людства на довгострокову
перспективу. Маючи приклад занепаду та ка/
тастрофічної загибелі Давньоримської дер/
жави в якості наочного свідчення нестабіль/
ності вектору руху технологічного суспіль/
ства, дослідники того часу відмовились від
розуміння розвитку цивілізації як невпинно/
го просування вперед до світлого майбутнь/
ого. Більш адекватним дійсності представля/
лось сприйняття розвитку, як циклічного
процесу, де за періодом культурного підйо/
му, технологічного прогресу та розширення
ареалу розповсюдження цивілізації обов'яз/
ково слідує епоха занепаду культурних
цінностей, технологічний регрес та цивіліза/
ційне стиснення. При цьому зазначені цикли
відбуваються не синхронізовано для всього
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людського соціуму, вони мають не загальноп/
ланетарний характер, а локалізовані для ок/
ремих цивілізацій. Жвавий прогрес однієї
цивілізації, не виключає поглиблення кризо/
вих явищ в іншій. Висловлення таких припу/
щень у працях Аль/Біруні, отримує подаль/
ше розгортання в дослідженнях Дж. Віко,
який розглядав цивілізаційний поступ, як то/
тожний національному, а отже, кожна циві/
лізація циклічно проходить божественну, ге/
роїчну та людську доби в своєму русі. Праці
Т. Моммзена [7] продовжили цю традицію,
акцентуючи увагу на циклічному характері
еволюції національних соціумів та відсут/
ності синхронізованого і позитивного одно/
векторного поступу людства на планетарно/
му рівні.
Втім, такі видатні дослідники більш пізніх
часів, як Вольтер, Ш. Фурьє, Г. Бокль розгля/
дали розвиток вже в дещо іншому ракурсі.
Природним вони вважали еволюцію суспіль/
ства не на рівні окремих цивілізаційних утво/
рень, а загальнолюдський поступ, коли над/
бання однієї нації стають, хоч і не автоматич/
но та безпосередньо, але, в певному розумінні,
спільним надбанням усього людства. Вчені
фактично визнавали незворотність прогресив/
них змін, оскільки ймовірність втрати досяг/
нень окремої цивілізації значно зменшується
за умови інкорпорації їх до загальнолюдсько/
го рівня. Якщо циклічний характер руху кож/
ної поодинокої цивілізації передбачав настан/
ня рано чи пізно фази занепаду чи, можливо,
й загибелі, що супроводжується масштабним
культурним, соціальним та технологічним рег/
ресом, а отже, інші людські соціуми в майбут/
ньому змушені були проходити ті ж самі схо/
динки в своєму поступі, то злиття багатовек/
торності розвитку локальностей у вібруючу
траєкторію цілісності автоматично виключає
такі недоліки. Відмова від цивілізаційного чи
національного рівня сприйняття розвитку
людського суспільства, як вичерпного, на ко/
ристь розуміння останнього, як холістичної
єдності компонентів, безумовно, стала пози/
тивним кроком у концептуальній еволюції,
забезпечила фундаментальні зрушення в уяв/
леннях щодо людства як мультикультурної
спільноти.
Разом з тим, у межах цієї платформи роз/
вивались численні окремі напрямки. Основ/
на дис кус ія точи лас ь що до кри тері їв
фіксації позитивної динаміки і, відповідно
до цього, визначення етапів розвитку, детер/
мінант якісних переходів. Представники
німецької історичної школи надали цілу низ/
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ку таких підходів. Так, Ф. Лист запропону/
вав розрізняти п'ять стадій відповідно до ха/
рактеристик діяльнісного розвитку. Люд/
ство поступово в своєму історичному русі
переходить від збиральництва до скотар/
ства, потім до землеробства, запроваджує
мануфактурне виробництво та активізує ко/
ме рцій ну діяльніс ть. У с вою чер гу, Б.
Гільдебранд звертав увагу на етапи розвит/
ку грошової сфери, дещо абсолютизуючи
роль останньої в еволюції людського сусп/
ільства, а К. Бюхер прогрес розглядав у пло/
щині специфіки відносин між виробником та
споживачем. Фактично процес становлення
сучасної економічної системи є рухом від
більшої визначеності до меншої, від концеп/
туального детермінізму поведінки суб'єктів
до панування імовірнісних наборів функці/
ональних реакцій, рухом, проентропійність
[11] вектору якого не викликає сумніву. На
жаль, такий висновок у роботах цього авто/
ра мав цілком імпліцитно/латентний харак/
тер і не отримав ані сприйняття в такому ра/
курсі, ані подальшої деталізації в працях на/
ступників.
Видатний український учений Л. Мечніков
у своїй монографії "Цивілізація та великі
історичні ріки", аналізуючи етапи еволюції
людства, головний наголос робив на геогра/
фічному критерії. Ретроспективне дослід/
ження доводило існування одновекторного
тренду розвитку, а наявні факти регресивних
чи стагнаційних напрямків руху окремих ци/
вілізацій (народів) за змістом виступали на/
справді лише в якості девіацій, що могли за/
гальмувати загальноцивілізаційний поступ,
але не повернути його в зворотному спряму/
ванні. На етапі становлення стародавніх
суспільств, появи перших державних утво/
рень люди розселялися побіля річок. Так ви/
никли: в долині Нілу — цивілізація Стародав/
нього Єгипту, в межиріччі Тигру та Євфрату
— цивілізація Шинеару, а на берегах Інду —
Хараппська цивілізація. Специфіка кліматич/
них умов вимагала побудови мережі іригац/
ійних споруджень, що було неможливим без
організації колективної праці членів громад.
Це, в свою чергу, потребувало чіткої регла/
ментації всіх сторін поведінки окремого інди/
віда, повсякчасного знаходження його під
суворим диктатом суспільної необхідності,
невизначеність навколишнього виступала
імперативом кодифікації внутрішнього. Под/
ібний еквілібріум операціонально замкненої
системи та середовища був цілком доречний
за умов неможливості швидких внутрішніх
Передплатний індекс 21847
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трансформацій, недостатніх адаптабельних
властивостей реципієнтів стохастичних ім/
пульсів природи.
Подальший розвиток констатував появу
якісно відмінних цивілізацій — відбувся перехід
від річкового етапу до морського. Одночасне
розширення можливостей щодо міграції благ
в нові локалізації сприяє їх широкому розпов/
сюдженню, визначаючи прискорення динаміки
зміни статусу таких благ. Інтенсифікація мігра/
ційних потоків неоекономічних благ пришвид/
шує процес їх узвичаєння в нових локалізаціях
та відповідної асиміляції в староекономічну
множину.
Нові провідники прогресу — Афінська,
Спартанська, Давньоримська та Фінікійсько/
Карфагенська субцивілізації [9, c. 91—155]
(перші три входили до складу Елліністичної
цивілізації, а остання — виступала провісни/
ком Сірійської цивілізації) — хоч і сприйняли
досягнення своїх попередників, не є їх гене/
тичними нащадками. Традиційна гомеостатич/
на система поступилася місцем більш конку/
рентоспроможній нерівноважній системі.
Морські цивілізації менше залежали від невпо/
рядкованості навколишнього, вони поступо/
во розширювали невеличкі "острови меншої
складності" [6, c. 116], що стосувалися діяль/
ності людини, як за горизонталлю, так і за вер/
тикаллю. Такий рух забезпечував появу, з од/
ного боку, на "суходолі" меншої складності
"пагорбів" ще меншої складності, а з іншого,
забезпечував зростання рівня складності ос/
воєної ойкумени взагалі. Процес наростання
ентропійності витримали не всі субцивілізації.
Надто швидкий перехід у стан гомеостазу
Спартанської та Фінікійсько/Карфагенської
субцивілізацій виключив їх з подальшого ходу
еволюційного поступу. Багатобарвне різнома/
ніття "пагорбів", численність змістовно не/
ідентичних локусів на просторах елліністич/
ного світу зумовили більшу тривалість проце/
су досягнення еквілібріуму між внутрішнім та
зовнішнім.
Третій етап — океанічний — знаходить ви/
раз, за думкою вченого, в подальшому розвит/
ку господарських та політичних відносин вже
у світовому масштабі. Прогрес науки і техніки
знаменує подальше посилення рівня складності
економічного та суспільного життя, фактичне
зростання децентралізації в умовах неможли/
вості адекватного контролю та регулювання
внутрішнього, міра ентропії якого поступово
наближається до міри зовнішнього. Дійсно, "ен/
тропія системи може змінюватись внаслідок
двох і тільки двох причин: або в результаті пе/
Передплатний індекс 21847

реносу (транспорту) ентропії із зовнішнього
середовища чи у зовнішнє середовище через
кордони системи, або в результаті виникнення
ентропії у самій системі" [12, c. 56]. Будь/яке
еволюційне ускладнення системи позначене
зростанням рівня її впорядкованості за відсут/
ності каналів, що забезпечують цілком безпе/
решкодне залучення ресурсів із зовнішнього
середовища, має наслідком зростання рівня
ентропії [12, c. 114—119]. Тож набуття Ойку/
меною світового виміру, що супроводжується
активізацією процесів трансформації зовніш/
нього у внутрішнє, постулює охоплення впо/
рядкованістю все нових і нових шарів невпо/
рядкованого, яка позбувається при цьому сту/
пеня своєї ентропійності, стаючи менш впоряд/
кованою.
Проте домінанта загальноцивілізаційного
розуміння еволюції людського суспільства не
є апріорною. Ренесанс окремоцивілізаційного
підходу щодо розвитку людства пов'язаний
з працями видатного англійського науковця
А. Тойнбі. У своїй праці "Дослідження історії"
він спробував представити історію людства у
вигляді динамічного процесу зміни цивілізацій
[9]. Такі утворення з'являються, розвивають/
ся, досягають свого апогею, приходять у зане/
пад та гинуть. Між ними можуть й існують певні
взаємозв'язки, вони навіть у змозі черпати на/
снагу в досягненнях інших, але рух кожної з
них є самостійним і детермінований низкою
власних чинників.
Наріжною рисою кожної цивілізації є її
релігійно/культурна самобутність. Саме вона
визначає специфіку розвитку цивілізаційного
утворення, задає критерії впорядкування
внутрішнього та детермінує імперативи реагу/
вання на мінливі імпульси навколишнього.
Отже, рух кожної з цивілізацій позначений
своїми особливостями, культурними, релігій/
ними, ментальними та господарськими риса/
ми, що забезпечують унікальність такого ут/
ворення та унеможливлюють комплексний
розгляд еволюції людського суспільства, як
нерозривної єдності.
За тисячоліття існування людського соціу/
му сформувалися, розвинулися та досягли сво/
го логічного кінця досить багато цивілізацій.
Але декілька цивілізацій існує й у теперішні
часи. Втім, більшість із них (Православно/хри/
стиянська, Іранська, Далекосхідна тощо) набу/
ли в своїй еволюції рис загальмованості [9, c.
256, 262—268, 361]. Вони припинили власний,
позначений своєрідністю незалежний розви/
ток, все більше піддаючись асиміляторському
впливу єдиної сучасної цивілізації, що продов/
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Рис. 1. Людські громади як самоорганізаційні множини

жує свій невпинний розвиток. Такою цивіліза/
цією виступає Західно/Християнська, насампе/
ред, у своєму одному з найуспішніших іудео/
християнському варіанті, що знайшов своє пер/
вісне втілення на теренах Сполучених Штатів
Америки. Відомий науковець З. Бжезинський з
цього приводу зазначає: "американський спосіб
життя, наш стиль, наші традиції все в більшій
мірі виступають за приклад. Якщо є зараз у світі
хоч якесь творче, креативне суспільство, то це
Сполучені Штати — в тому розумінні, що всі
на світі, часто навіть не усвідомлюючи, насліду/
ють їх" [2, c. 19—21]. Саме це суспільство, що
уособлює в собі риси найефективнішого з існу/
ючих на сьогодні варіантів провідної цивілі/
зації, є самим "інноваційним і креативним су/
спільством сучасності" [3, c. 11—15] та першим
залишає стадію індустріального суспільства і
вперше стає першим технотронним.
Отже, незважаючи на абсолютно відмінні
вихідні позиції загальноцивілізаційної та окре/
моцивілізаційної концепцій розвитку людства,
на даному етапі вони фактично сходяться, по/
стулюючи аналогічність майнстрьомів еволюції
людського суспільства. У будь/якому випадку,
цивілізація рухається або за вектором техно/
логічної програми, іманентної людству в ціло/

му з прадавніх часів, або відповідно до імпера/
тивів технологічної програми Західно/Христи/
янської цивілізації, що стають вільно чи не/
вільно притаманними усім суспільствам зі ста/
тусом закляклості. Результати цього неодно/
значні. Людський соціум, з одного боку, набу/
ває рис єдиної автопоетичної системи, що по/
єднує цілу низку множин меншої складності, а
з іншого — становлення цілісної моносистеми
відбувається не шляхом включення існуючих
локальних кластерів впорядкованості в наявну
систему, а через входження однопорядкових
множин у множину вищого порядку.
Процес еволюції розпочався від окремих
самоорганізаційних громад (рис. 1), кожна з
яких мала риси самодостатності і виступала в
якості операційно замкненої системи, що роз/
вивалась за власною програмою (Г1,..,Гn). У про/
сторі хаосу та невпорядкованості вона являла
собою згусток впорядкованості, множину, рух
якої відбувався за вектором протилежним за/
галу. Втім, це не означає, що рівень ентропій/
ності на всьому протязі множини мав однако/
вий рівень. Множина є впорядкованою, але не
однорідною за цим критерієм, вона помереже/
на низкою "пагорбів" впорядкованості більшої
густини та "низовинами" з меншим ступенем

Рис. 2. Людські цивілізації як самоорганізаційні множини
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Рис. 3. Поглинання інолокусів суперцивілізацією

ентропійності, що оточують їх. Рух громад як
автопоетичних систем є процесом метаморфо/
зи хаосу в порядок, інституціоналізації взає/
мозв'язків між елементами множин, отриман/
ня ними ознак певної сталості. Поступово сис/
тема наближається до стану рівноваги між
внутрішнім та зовнішнім, набуває гомеостатич/
ного характеру.
Але такий стан не є остаточним; як внутрі/
шня логіка розвитку, так і впливи зовнішнього,
незважаючи на наявні дієві механізми присто/
сування системи, її самореферентність, при/
зводять щодо окремих систем до нелінійних
змін, що забезпечують їх структурні трансфор/
мації, включення нових елементів і множин,
перехід на новий порядковий рівень. На базі
громад формуються цивілізаційні утворення
(рис. 2). Реакцією на виклики була спроба
відмовитися від існуючого еквілібріуму, перей/
ти від нестійкого рівноважного стану до не/
рівноважного, відкривши тим самим шлях для
подальшого саморозвитку системи. Такий са/
морозвиток представляє собою не одновимір/
ний процес: з одного боку, він призводив до
розширення простору більшої ентропії як на/
слідок збільшення ареалу розповсюдження в
культурному та матеріальному ракурсах про/
відної громади (Г3, Г5, Г9), а з іншого — до
включення громад в новий цивілізаційний "су/
ходіл" (Ц1, Ц2, Ц3) відносно більшої антиент/
ропійності.
Отже, зростання ареалу впорядкованості
поєднувалося зі зменшенням рівня такої впо/
рядкованості. Ц1, Ц2, Ц3 притаманні риси ав/
топоетичних систем, а еволюція їх позначаєть/
ся наростанням складності, посиленням
внутрішніх взаємозв'язків, набуття ними мере/
жевого характеру. Розвиток цивілізаційних
утворень призводить до поступових внутрішніх
Передплатний індекс 21847

трансформацій: одні острівці меншої склад/
ності розчиняються в загалі, інші з'являються,
відбувається перманентний процес кластерот/
ворення, коли схожі за певними критеріями
елементи множини об'єднуються в субмножи/
ни, набуваючи більшої ентропії.
Але подібний процес не має постійної по/
тужності, послідовно самоорганізаційна систе/
ма все більше пристосовується до мінливих ко/
ливань у навколишньому, її подальший розви/
ток загальмовується і вона набуває рис ста/
лості. Такий процес відбувається у всій мно/
жині автопоетичних систем абсолютно не син/
хронізовано. Відсутність тривких зв'язків між
Ц1, Ц2 та Ц3, їх випадковий характер сприяє
диспропорційній еволюції систем, наростанню
їх антиентропійної диференціації. Кожна з ци/
вілізацій поширює свій ареал, включаючи все
нові і нові локуси меншої ентропійності. Такий
рух дозволяє найбільш просунутій цивілізації
інкорпорувати в зону свого впливу навіть ло/
куси, що належать до інших цивілізацій (рис.
3). Чому це відбувається? Справа в тому, що
подальше поширення можливе лише за рахунок
зменшення рівня впорядкованості зовнішньої
оболонки множини Ц3.
Збільшення рівня ентропійності дозволяє
інолокусам більш впорядкованої множини
інкорпоруватися в менш впорядковану. Але на
заваді можуть постати специфічні властивості,
що притаманні локусам конкретної цивілізації.
Отже, процес поглинання інолокусів має суп/
роводжуватися поступовою дифузією пат/
тернів поведінки, іманентних провідній цивілі/
зації в зовнішнє середовище. Впорядковуючи
ацивілізаційний простір та формуючи там нові
локуси ентропії, вона одночасно забезпечує
сукцесивну трансформацію інолокусів іншоци/
вілізаційного простору.
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Можливі аберації інолокусів від локусів
за комплексом властивостей не стають на
перешкоді процесам інкорпорації. Дійсно,
хоч внутрішньоцивілізаційна таксономія
субмножин потенційно вірогідна і, ймовір/
но, буде відбуватися, це призведе лише до
формування нових пагорбів антиентропій/
ності в цивілізаційній тканині, її подальшо/
го структурного ускладнення, появи все но/
вих густин різного рівня впорядкованос/
ті.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Слід зазначити, що процеси творення но/
вих локусів в антиентропійній суспензії та
поглинання інолокусів суперцивілізацією не
є єдиними, що обумовлюють поширення впо/
рядкованості. І суперцивілізація, і закляклі
цивілізації стають складовими частинами
множини ще меншої впорядкованості. Втім,
таке розуміння розвитку людства є одним з
багатьох. А його подібність чи відмінність
від інших пояснюються онтологічними умо/
вами формування концепцій; суспільно/пол/
ітична та економічна дійсність виступили до/
мінуючими факторами визначення базових
засад авторських підходів. Подальші дослі/
дження мають розкрити особливості та де/
термінанти національної економічної ево/
люції в ракурсі розвитку цивілізацій, що в
різні періоди домінували на теренах Украї/
ни.
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MODERN MECHANISMS COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS
У статті систематизовано існуючі в науковому полі механізми комерціалізації інновацій під кутом зору місця в
них основних учасників інноваційного процесу. Автор дійшов висновків, що системоутворюючим у розумінні сут?
ності комерціалізації інновацій, є те, з позиції якого учасника процесу комерціалізації ми її розглядатимемо: по?
перше, з точки зору автора?винахідника інновації, по?друге, посередницьких структур на ринку об'єктів авторських
прав чи, по?третє, підприємства, яке впроваджуватиме на ринку результати НДДКР. Автором доведено, що всі різно?
види механізмів комерціалізації інновацій можуть бути укрупнені до трьох: самостійне використання результатів
НДДКР, повна передача прав на інновацію (результати НДДКР) та переуступка частини прав на інновацію. Вибір
пріоритетного механізму комерціалізації інновацій має здійснюватись на основі аналізу чотирьох груп параметрів
механізму: його можливостей, ризиків, складу і суми витрат та потенційних доходів.
In the article the mechanisms of innovation commercialization systematized from the perspective of the place in
which the main participants in the innovation process. The author concludes that the backbone in understanding the
essence of the commercialization of innovation is that, from the perspective of a participant commercialization process
we consider it: first, in terms of the author?inventor of innovation, secondly, market intermediaries' objects of copyright
or, thirdly, the company, which will implement the results of the market research. The author proved that all kinds of
mechanisms commercialization of innovations can be enlarged to three self using the results of R & D, full transmission
rights on innovation (R & D results) and assignment of rights to innovation. Choosing priority mechanism for
commercializing innovations must be based on the analysis of the four groups of parameters mechanism: its opportunities,
risks, composition and amount of costs and potential income.

Ключові слова: дифузія інновацій, інноваційний проект, екосистема інновацій, взаємодія
науки та бізнесу.
Key words: diffusion of innovations, innovation project, innovation ecosystem, science6industry
interaction.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЗАВДАННЯМИ

Впровадження інновацій є визнаним меха/
нізмом прискорення економічного розвитку як
на рівні окремого суб'єкта господарювання, так
і економіки країни загалом. Тенденції стійко/
го зростання, які демонструють країни/лідери
за масштабами комерціалізації інновацій,
підтверджують дану тезу. Так, Швейцарія, яка
за результатами 2014 року посіла першу схо/
динку світового рейтингу інноваційного роз/
витку (Global Innovation Index) [8], зайняла
таку ж лідерську позицію у рейтингу конкурен/
тоспроможності економік країн світу (Global
Competitiveness Report) [7]. Слід відзначити, що
за показниками інноваційного розвитку Украї/
на суттєво відстає від лідерів, посідаючи лише
63 місце в рейтингу Global Innovation Index [8],
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і це є свідченням недостатньої уваги вітчизня/
них підприємств до комерціалізації проривних
інновацій.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати дослідження базуються на ос/
новних положеннях теорії управління підприє/
мством, а також на теоретичних основах управ/
ління інноваційним розвитком, основи якого
закладені у першій чверті ХХ ст. такими видат/
ними науковцями, як Й. Шумпетер (Schum/
peter), М. Кондратьєв, М. Туган/Барановський.
Значний внесок в дослідження безпосередньо
процесів комерціалізації інновацій зробили
Ж. Дозі (Dosi), К. Фриман (Freeman), А. Берк/
хаут (Berkhout), А. Кауфман (Kaufmann) та
Ф. Тодлінг (Tоdtling), А.Саксениан (Saxenian),
Р.Стернберг (Sternberg), П. Савіотті (Saviotti),

25

АГРОСВІТ № 5, 2015
Нельсон (Nelson) та Н. Розенберг (Rosenberg),
Ф. Майер/Крамер (Meyer/Krahmer).
Крім того, теоретичні засади комерціалі/
зації інновацій (обгрунтування необхідних
інвестиційних ресурсів, пошук ефективної
організаційної форми взаємодії дослідницьких
і бізнес/структур, процедура або складові про/
цесу комерціалізації і т.п.) досліджувались у
працях вітчизняних авторів, серед яких робо/
ти таких авторів, як О.Д. Муляр, В.І. Мухопад,
Є.А. Монастирний, Я.М. Грік, А.С. Маєва, О.В. Зо/
нова та ін. Разом з тим, не приділяється належ/
ної уваги вивченню сучасних механізмів комер/
ціалізації інновацій.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою нашого дослідження є аналіз та си/
стематизація існуючих у науковому полі ме/
ханізмів комерціалізації інновацій під кутом
зору місця в них основних учасників іннова/
ційного процесу: розробників, посередників та
виробників інноваційного продукту.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Процес комерціалізації інноваційного про/
дукту в науковій економічній літературі з інно/
ваційної проблематики прийнято вважати клю/
човим етапом інноваційного процесу, оскільки
саме він (етап комерціалізації) забезпечує
відшкодування витрат розробника (або почат/
кового власника) інновації та отримання ним
прибутку. І класичною причиною найвищої
важливості саме даного етапу інноваційного
процесу вважається складність прогнозування
реакції ринку на впроваджуваний інноваційний
продукт, тобто надзвичайно висока ризико/
ваність комерціалізації інновацій. На даній на/
уковій позиції стоять В.І. Мухопад, Є.А. Мо/
настирний і Я.М. Грік, А.С. Маєва та О.В. Зо/
нова.
Разом з тим, економічна сутність, яка вкла/
дається у поняття "комерціалізація інновацій",
у даних дослідників змістовно відрізняється.
Так, А.С. Маєва та О.В. Зонова [3] наголошу/
ють на інвестиційній природі даного етапу інно/
ваційного циклу і відзначають, що "комерціа/
лізація інновацій — це процес виділення коштів
на інновації та поетапного контролю за їх ви/
трачанням, включаючи оцінку і передачу завер/
шених та освоєних у промислових умовах ре/
зультатів інноваційної діяльності".
В основі прийняття рішення про механізм
комерціалізації завжди лежить аналіз еконо/
мічних альтернатив: перетворення винаходу на
прибутковий ринковий продукт (товар або по/
слугу) безпосередньо автором винаходу чи
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продаж авторських прав на винахід іншим
суб'єктам. Ступінь схильності винахідника (як
людини, так і організації) до ризику є "точкою
відліку" у виборі механізму комерціалізації.
На цьому наголошують Є.А. Монастирний і
Я.М. Грік [4], які визначили комерціалізацію як
отримання доходу від її (інновації) продажу
або використання у власному виробництві.
На думку В.І. Мухопада [5], комерціаліза/
ція є процесом перетворення об'єкта власності
(інновації) на прибуток засобами торгівлі. Та/
ким чином зміщується акцент з комерціалізації
як виробництва нових товарів (надання нових
послуг) на комерціалізацію як торгівлю об'єк/
тами авторського права (найчастіше ліцензія/
ми). Послідовники цього підходу роблять на/
голос на спекулятивному характері процесу
комерціалізації, в якому може приймати участь
величезна кількість посередників, що може
віддаляти в часовій перспективі перетворення
розробки на ринковий продукт і зробити ос/
танній значно дорожчим.
Системоутворюючим в розумінні сутності
комерціалізації інновацій, на нашу думку, є те,
з позиції якого учасника процесу комерціалі/
зації (по/перше, автора/винахідника інновації,
по/друге, посередницьких структур на ринку
об'єктів авторських прав чи, по/третє, підприє/
мства, яке впроваджуватиме на ринку резуль/
тати НДДКР) ми розглядатимемо базову кате/
горію нашого дослідження. Відповідно, на
першій з зазначених позицій стоять Є.А. Мо/
настирний і Я.М. Грік, на другій — В.І. Мухо/
пад, і А.С. Маєва та О.В. Зонова — на третій.
Прибічником третьої з зазначених позицій
є і Д. Козметський [1], який описує комерціал/
ізацію як процес, за допомогою якого резуль/
тати наукових досліджень і дослідно/конструк/
торських робіт (НДДКР) своєчасно трансфор/
муються на ринкові продукти й послуги. При
цьому сам процес комерціалізації ним розгля/
дається як послідовність певних етапів. На пер/
шому етапі, якщо підприємство здійснює одно/
часно розробку кількох інноваційних про/
дуктів, відбувається оцінювання та відбір тих,
які є найбільш вигідними для виведення на ри/
нок. Оцінювання здійснюється шляхом прове/
дення експертизи за рядом критеріїв, орієнтов/
ний перелік котрих може бути таким: потенціал
інноваційного продукту, затребуваність дано/
го продукту в суспільстві, затребуваність про/
дукту у потенційного покупця (у певному сег/
менті ринку), потенційну економічну ефек/
тивність реалізації продукції (чиста поточна
вартість, внутрішня норма рентабельності,
термін окупності тощо). Другий етап процесу
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Таблиця 1. Характеристика механізмів комерціалізації інновацій
Механізм
комерціалізації
Самостійне
використання
результатів
НДДКР

Переуступка
частини прав на
інновацію
(результати
НДДКР)

Повна передача
прав на
інновацію
(результати
НДДКР)

Можливості

Ризики

Витрати

Доходи

Потенційно найвища додана
вартість / прибутковість (за
умови успішної організації
виробництва і «захоплення»
ніші на ринку).
Постійний контроль
розробника над
виробництвом та
розповсюдженням
інноваційного продукту.
Повне розпорядження
правами на інтелектуальну
власність (інновації),
потенційно найвищий
ступінь захисту розробки
від несанкціонованого
копіювання
Перевагою є мінімальні
ризики з причини порівняно
невеликих витрат (оскільки
можливий вихід на нові
ринки за рахунок інших
компаній) і, відповідно,
досить короткого терміну
окупності.
Також перевагою для
розробника є можливість
отримання фінансування від
замовника при укладанні
договору підряду
Ризики розробника –
мінімальні з причини
відносно нижчих витрат та
мінімального терміну
окупності.
Разом з тим вагомою є
можливість отримання дуже
високого доходу (залежить
від проривного характеру
інноваційної розробки)

Найвищий ступінь ризику,
оскільки видовжується
тривалість проекту і зростає
термін окупності інвестицій.
Часто обмежуючим
фактором до використання
цього механізму є
відсутність у розробника
необхідних ресурсів і
складність (неможливість)
їх залучення через ринок

Розробник несе витрати на
організацію та підтримку
виробництва.
Витрати на маркетингові
дослідження та рекламну
кампанію інноваційного
продукту, на залучення
клієнтів, що, як правило,
суттєво збільшує потребу в
інвестиціях.
У процесі впровадження
розробки часто мають місце
витрати на модифікацію або
доопрацювання продукту

Найбільші потенційні
доходи - виручка від
продажу інноваційної
продукції.
По мірі «старіння»
інноваційної
технології розробник,
як правило, починає
активно здавати
технологічне
обладнання в лізинг,
а також надавати
супутні
інжинірингові
послуги

Значно нижчі доходи в
порівнянні з іншими
способами комерціалізації
інновацій.
Існує ризик порушення
ліцензіатом патентних прав.
Вагомим є ризик появи
контрафактної продукції

Розробник несе витрати на
модифікацію або
доопрацювання продукції, у
разі якщо цього не здійснює
ліцензіат.
Розробник також несе
витрати на залучення
клієнтів (ліцензіатів) та
надання їм консультаційних
послуг.
Зростають витрати на
підтримку і захист
патентних прав
Можливі значні витрати на
залучення клієнта (покупця
прав власності на розробку).
Мають місце супутні
витрати на надання
консультаційних послуг та
технічної допомоги
покупцю прав

Доходи розробника
представлені
виручкою від
продажу ліцензії
(паушальний платіж)
або ж платежами від
використання
ліцензіатом патенту
(роялті)

Високий ризик
недоотримання
потенційного доходу через
складність оцінювання
вартості патентних прав на
розробку.
Ризик втрати
конкурентоспроможності (в
наслідок продажу патентів
потенційним конкурентам)

комерціалізації полягає у формуванні необхі/
дних фінансових коштів. Оскільки тільки неве/
лика частка інноваційно активних підприємств
мають достатній обсяг коштів для самостійно/
го фінансування інновацій, то основним зав/
данням підприємства на цьому етапі є залучен/
ня інвестора або пошук доступних кредитних
ресурсів. На третьому етапі відбувається за/
кріплення прав на створену інновацію з їх роз/
поділом між всіма учасниками інноваційного
процесу. Нарешті, четвертий і останній етап ко/
мерціалізації передбачає організацію вироб/
ництва інновації або її впровадження у вироб/
ничий процес з подальшим її доопрацюванням
(за необхідності).
Вищеописана структура процесу комерціа/
лізації є не єдиною з розроблених науковцями,
однак ми свідомо залишаємо детальний роз/
гляд питання структури поза межами даної
публікації і сконцентруємось на висвітленні су/
часних механізмів комерціалізації інновацій.
Механізм комерціалізації описує шлях ре/
зультатів НДДКР від їх автора/розробника до
споживача готового інноваційного продукту на
Передплатний індекс 21847

Єдине джерело
доходу – виручка від
продажу патентних
прав (паушальний
платіж)

ринку. Якщо підприємство має всі етапи інно/
ваційного циклу (від НДДКР до виводу про/
дукції на ринок), то процес комерціалізації, на
нашу думку, необхідно розглядати виключно як
складову внутрішніх бізнес/процесів підприє/
мства/розробника. Коли ж етапи НДДКР та
виробництва інноваційної продукції на їх ос/
нові розподілені між різними організаціями
(підприємствами), то механізм комерціалізації
наукових розробок опосередковується ринком.
У результаті ринкової взаємодії між різними
учасниками такого ринкового механізму ко/
мерціалізації розподіляється певна частина
прав на інновацію (результати НДДКР), що
створює складну, часто мережеву, систему
взаємовідносин між власне розробниками, по/
середниками та виробниками інноваційного
продукту.
Логічно, що механізм комерціалізації, в за/
лежності від складу учасників, буде індивіду/
альним в кожному конкретному випадку. Але
всі різновиди таких механізмів, на нашу думку,
можуть бути укрупнені до трьох: самостійне
використання результатів НДДКР, повна пере/
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дача прав на інновацію (результати НДДКР)
або переуступка частини прав на інновацію.
Результати порівняльного аналізу зазначених
механізмів викладено в таблиці 1. Відзначимо,
що базовим — відносно якого здійснювались
порівняння — нами прийнято механізм само/
стійного використання результатів НДДКР
підприємством/розробником.
ВИСНОВКИ

Автором дійдемо висновків, що системоут/
ворюючим в розумінні сутності комерціалізації
інновацій, є те, з позиції якого учасника про/
цесу комерціалізації ми її розглядатимемо: по/
перше, з точки зору автора/винахідника інно/
вації, по/друге, посередницьких структур на
ринку об'єктів авторських прав чи, по/третє,
підприємства, яке впроваджуватиме на ринку
результати НДДКР. Автором доведено, що всі
різновиди механізмів комерціалізації інновацій
можуть бути укрупнені до трьох: самостійне
використання результатів НДДКР, повна пере/
дача прав на інновацію (результати НДДКР) та
переуступка частини прав на інновацію. Вибір
пріоритетного механізму комерціалізації інно/
вацій має здійснюватись на основі аналізу чо/
тирьох груп параметрів: можливостей, ризиків,
складу і суми витрат та потенційних доходів. У
ході подальших досліджень буде приділено
увагу детальному аналізу етапів процесу ко/
мерціалізації інновацій та необхідності розвит/
ку екосистеми інновацій в Україні.
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MAIN DIRECTIONS OF SOLVING THE PROBLEM OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE
У статті висвітлено основні напрями розв'язання проблеми зайнятості населення в аграрній сфері. Визначено,
що створення робочих місць потрібно здійснювати через розвиток органічного землеробства та тваринницьких галу?
зей, формування замкнених циклів виробництва продовольчих товарів, переробку відходів сільськогосподарського
виробництва, започаткування нових нетрадиційних видів сільськогосподарської діяльності, залучення сільського
населення до робіт по облаштуванню соціальної і виробничої інфраструктури на селі, створення обслуговуючих
підприємств, розвиток зеленого і сільського туризму та об'єктів туристичної інфраструктури тощо. Вирішення про?
блем зайнятості населення в аграрній сфері потребує удосконалення законодавства, оптимізації оподаткування, за?
безпечення права власності, розвитку кредитування та лізингу, збільшення числа спеціальних державних програм
підтримки тощо.
In the article the basic directions of solving the problem of employment in agriculture. Determined that job creation
should be implemented through the development of organic farming and livestock industries, forming a closed cycle of
food production, processing agricultural waste, launch new non?traditional agricultural activities, involving rural people
to work on the construction of social and industrial infrastructure in rural areas, creating service industries, the
development of green and rural tourism and tourist infrastructure facilities and so on. Addressing employment in
agriculture needs to improve legislation, tax optimization, ensuring ownership, development financing and leasing,
increasing the number of special government support programs and more.

Ключові слова: зайнятість, робочі місця, безробіття, аграрна сфера, сільськогосподарсь6
ке виробництво.
Key words: employment, jobs, unemployment, agriculture, agricultural production.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Аграрна сфера займає особливе місце в на/
ціональному господарстві нашої країни.
Ступінь розвитку аграрного виробництва без/
посередньо визначає рівень економічної безпе/
ки держави, дозволяє виробити значну частку
ВВП, впливає на функціонування багатьох су/
міжних галузей виробництва і сфер госпо/
дарської діяльності, формує експортний потен/
ціал тощо. Поряд з тим, аграрна сфера забез/
Передплатний індекс 21847

печує зайнятість великої частини населення, у
такий спосіб стає важливим фактором зростан/
ня платоспроможності та добробуту громадян
і загалом забезпечує виживання села як соці/
ально/економічного феномену тощо. З цих при/
чин розвиток аграрної сфери та забезпечення
зайнятості населення в аграрному виробництві
залишається актуальною проблемою та важли/
вим пріоритетом державної економічної полі/
тики.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній науці існує багато поглядів на
напрями розв'язання проблеми зайнятості на/
селення в аграрній сфері. Серед них потрібно
виділити дослідження В. О. Завалевської, яка
вважає, що перш за усе нарощення обсягів ви/
робництва сільськогосподарської продукції
сприятиме поступовому підвищенню рівня
зайнятості та зменшенню безробіття [8]. По/
ряд зі збільшенням загальних обсягів діяль/
ності, науковці наполягають на необхідності
розвитку її окремих напрямів. Так, М.В. Півто/
рак зазначає, що "одним з таких напрямів
може стати реалізація принципів органічного
землеробства, що з одного боку передбачати/
ме відмову від інтенсивних технологій виро/
щування, результатом чого стане виробницт/
во висококонкурентної екологічно чистої
продукції, з іншого боку, такий вид діяльності,
як правило, передбачатиме широке викорис/
тання ручної людської праці" [1]. С.М. Бабен/
ко вважає, що модернізація та збільшення ви/
робничих потужностей у тваринницькій га/
лузі, оптимізація чисельності поголів'я худо/
би та відмова від імпорту молока та м'яса за/
безпечить повернення втрачених та створен/
ня нових робочих місць в аграрній сфері [3].
М.А. Коротєєв до основних напрямів забезпе/
чення продуктивної зайнятості в аграрній
сфері відносить диверсифікацію сільськогос/
подарського виробництва і розвиток не/
сільськогосподарських видів діяльності із пе/
реробки сільськогосподарської продукції [4].
М. Махсма звертає увагу на необхідність за/
лучення інвестицій, як зовнішніх так і внут/
рішніх, задля вирішення проблеми зайнятості
[5].
Окремі автори доводять переважаючу
роль удосконалення засад організації аграр/
ного виробництва у вирішенні проблеми зай/
нятості. Зокрема Н.О. Афендікова наполя/
гає на важливості надання права населенню
самостійно господарювати на вилученому із
землекористування колективного сільсько/
господарського підприємства особистому
земельному паї [9]. М.Г. Пушкар вказує на
необхідність розвитку особистих селянсь/
ких господарств, як найбільш доступної
організаційної форми зайнятості населен/
ня[6]. Натомість Є.М. Данкевич вбачає вирі/
шення проблеми зайнятості у створенні
інтегрованих підприємств, які, на його дум/
ку, "мають кращі шанси залучити інвестиції,
накопичений досвід роботи, кваліфіковані
кадри, розвинену інфраструктуру, мож/
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ливість диверсифікувати ризики і контролю/
вати затрати по всьому ланцюгу — від поля
до супермаркету" [7].
Крім того, у процесі обгрунтування напря/
мів підвищення зайнятості В.А. Зленко акцен/
тує увагу на низькій якості та конкуренто/
спроможності робочої сили в аграрній сфері та
відзначає велику роль вузів та агропромисло/
вих коледжів у підготовці кадрів [2]. Т.В. Ре/
шитько піднімає питання легалізації робочих
місць в аграрній сфері, що також позитивно
вплине на рівень зайнятості [10].
Дослідженню проблеми зайнятості насе/
лення в аграрній сфері також присвячені праці
таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як
Б.Д. Брєєва, Н.А. Волгіна, А.М. Волківської,
О.В. Волкова, Н.В. Германюк, О.А. Грішнової,
А.З. Дадашева, А.М. Ілішева, Р.І. Капелюшні/
кова, Т.М. Кір'яна, О.А. Колеснікової, С.Д. Лу/
чик та інших.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Однак, незважаючи на активні наукові до/
слідження проблем забезпечення зайнятості
населення в аграрній сфері економіки нині шля/
хи їх вирішення залишаються недостатньо роз/
робленими як в теоретичному, так і в практич/
ному розрізі.
Вищевикладене обумовило мету досліджен/
ня, що полягає в обгрунтуванні основних на/
прямів розв'язання проблеми зайнятості насе/
лення в аграрній сфері. Виходячи з мети дослі/
дження було сформульовано такі його завдан/
ня:
1) обгрунтувати основні шляхи створен/
ня робочих місць в аграрній сфері виробниц/
тва та у супутніх сферах економічної діяль/
ності;
2) запропонувати принципи й інструменти
активної державної підтримки процесу ство/
рення додаткових робочих місць.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрна сфера традиційно відіграє важли/
ву роль в економіці нашої держави та забезпе/
чує роботою основну частку сільського насе/
лення. Проте в останні роки на тлі зростання
обсягів валової продукції сільського господар/
ства, що є основою агровиробництва, спостер/
ігається стійка тенденція скорочення чисель/
ності працюючих в галузі. Так, якщо у 2000 —
2003 рр. за даними Державної служби статис/
тики України [11] частка працівників, задіяних
в сільськогосподарському виробництві, переви/
щувала 20 % від сукупного працюючого насе/
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Таблиця 1. Динаміка безробіття та потреби підприємств аграрної сфери
у працівниках у 2005—2013 рр.
Показники
Чисельність зареєстрованих
безробітних серед сільського
населення, тис. чол.
Потреба підприємств с.-г.,
мисливства та лісового
господарства у працівниках,
тис. чол.
Припадає безробітних на 1
вакансію, чол.
Сукупна потреба підприємств
у працівниках, тис. чол.
Частка вакансій аграрної
сфери у їх сукупному обсягу,
%

2006

2007

2008

452,7

352,7

345,9

426,6

211,8

236,1

10,4

8,1

7,3

4

2,2

44

44

47

107

186,5

170,5

169,7

5,58

4,75

4,30

лення, то у 2007—2010 рр. скоротилася до 15—
16 %, дещо підвищившись у 2012—2013 рр. до
17—17,5 %. Починаючи з 2000 р. чисельність
працюючих у сільському господарстві скоро/
тилася з 4367,0 тис. чол. до 3577,5 тис. чол. у 2013
р. Таким чином, темп зміни перевищив /18 %,
тоді як загальна чисельність працюючого насе/
лення в економіці в цілому зросла за цей же
період з 20175,0 тис. чол. до 20404,1 тис. чол. або
на 1,1 %.
Поглиблення проблеми безробіття в аг/
рарній сфері стає наслідком нестачі робочих
місць. Так, як видно з таблиці 1, незважаючи
на те, що чисельність зареєстрованих безроб/
ітних серед сільського населення поступово
скорочується в динаміці, кількість безробіт/
них, що припадає на одну вакансію в підприє/
мствах сільського господарства, мисливства
та лісового господарства неупинно зростає —
з 44 чол. у 2005—2006 рр. до 87—91 чол. у
2012—2013 рр.
Тенденції зниження потреби підприємств у
працівниках в цілому по економіці та в аграрній
сфері зокрема є відносно синхронними. Проте
частка вакансій підприємств у сільському гос/
подарстві, мисливстві та лісовому господарстві
сягає лише 3 — 5 % від сукупного обсягу ва/
кансій на ринку. Усе вищевикладене підтверд/
жує нестачу робочих місць в аграрній сфері й
потребує розробки основних напрямів їх ство/
рення на перспективу.
Дослідженнями встановлено, що вирішен/
ня проблем зайнятості має носити комплекс/
ний характер, пов'язуватися із розвитком
підприємництва та створенням робочих місць
як в аграрній сфері, так і в супутніх галузях та
напрямах економічної діяльності, що сприяти/
ме гармонійному розвитку села й агропромис/
лового виробництва. Узагальнено основні пер/
спективні шляхи підвищення рівня зайнятості
наведено на рисунку 1.
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Роки
2009

2005

2010

2011

2012

2013

211

217,7

208,5

2,7

2,9

2,5

2,3

96

87

73

87

91

91,1

65,8

63,9

59,3

48,6

47,5

4,39

3,34

4,23

4,89

5,14

4,84

Важливим напрямом створення робочих
місць є розвиток органічного землеробства, що
обумовлено більшою трудомісткістю виробни/
чих процесів порівняно з інтенсивним типом
сільськогосподарської діяльності. Необхідно
зазначити, що поряд із позитивним впливом на
зайнятість розвиток органічного землеробства
сприятиме забезпеченню населення екологіч/
но чистими продуктами харчування, позитив/
но відіб'ється на якості життя і здоров'ї насе/
лення, збільшуватиме прибутковість сільсько/
го господарства й аграрної сфери в цілому, по/
сприяє посиленню експортного потенціалу ук/
раїнської економіки. У такий спосіб даний на/
прям забезпечує реалізацію як прямих (ство/
рення робочих місць), так і опосередкованих
ефектів (збільшення прибутковості, зростання
експорту тощо). Подібним чином опосередко/
вані ефекти від створення робочих місць в аг/
рарній сфері можуть проявлятися і по інших
напрямах.
Розвиток тваринницьких галузей дозволить
не лише збільшити кількість робочих місць, а й
сприятиме забезпеченню цілорічної зайнятості
населення, що особливо актуальне для сільсь/
ких мешканців.
З метою створення робочих місць, а також
задля зміцнення ринкових і виробничих по/
зицій аграрних підприємств перспективним ви/
дається формування у товаровиробників зам/
кнених циклів виробництва продовольчих то/
варів, до яких поряд із вирощуванням продукції
рослинництва і тваринництва входить її пере/
робка, складування і зберігання, пакування,
реалізація.
Додаткова зайнятість забезпечуватиметься
у разі започаткування діяльності з переробки
відходів сільськогосподарського виробництва,
зокрема органічної маси (перш за усе соломи,
некондиційної і зіпсованої продукції на біопа/
ливо, переробка тваринницьких відходів на біо/
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закладів сфери охорони здо/
ров'я, освіти, торгівлі, дозві/
лля тощо.
Забезпечення зайнятості в аграрній сфері
Створення підприємств з
обслуговування сільськогос/
подарського виробництва та
формування замкнених
розвиток
розвиток
циклів виробництва
тваринницьких
органічного
супутніх видів діяльності,
продовольчих товарів
галузей
землеробства
зокрема машино/тракторних
парків і станцій, підприємств
започаткування нових
створення виробництв,
з хімізації, захисту земель,
нетрадиційних видів
заснованих на переробці
ветеринарного обслугову/
сільськогосподарського
відходів сільського
господарства
виробництва
вання, сортовипробовуван/
ня, оптової торгівлі, збері/
гання й транспортування,
Забезпечення зайнятості сільського населення
фінансового обслуговуван/
в суміжних сферах економічної діяльності
ня, дорадництва тощо, не
лише забезпечить нові робочі
розвиток у сільській
залучення населення до
розвиток зеленого і
місця, а й позитивно вплине
місцевості видів і напрямів
робіт по облаштуванню
сільського туризму,
на розвиток аграрної сфери
економічної діяльності, не
соціальної і виробничої
об’єктів туристичної
в цілому.
пов’язаних з аграрним
інфраструктури й
інфраструктури на селі
обслуговування
виробництвом
Одним з найперспектив/
ніших напрямів сучасного
бізнесу на селі є розвиток зе/
поширення способу життя, за
створення підприємств з
якого люди мешкають в
обслуговування сільськогосподарського
леного і сільського туризму.
сільській місцевості, а працюють
виробництва та здійснення супутніх
Позитивний досвід тут уже
у місті
видів діяльності
накопичений в карпатському
та прикарпатському регіонах
Рис. 1. Основні напрями створення робочих місць в аграрній
України, на Поділлі, в окре/
сфері та у сільській місцевості в цілому
мих рекреаційних зонах і
газ тощо). Це також сприятиме екологічності місцевостях. Цей напрям діяльності потребує
аграрної сфери, розвитку органічних вироб/ створення розгалуженої туристичної інфрас/
ництв, позитивно вплине на якість життя сіль/ труктури: закладів громадського харчування,
транспортного сполучення, зв'язку, охорони
ських громад.
Необхідне започаткування нових нетради/ здоров'я, облаштування дозвілля тощо, що до/
ційних видів сільськогосподарського вироб/ датково сприятиме утворенню робочих місць.
Доцільно розвивати у сільській місцевості
ництва, зокрема виробництво продуктів, які
поки що не здобули широкого розповсюджен/ найрізноманітніші види і напрями економічної
ня (вирощування гусей на фуа/гра, топінамбу/ діяльності, не пов'язані з аграрним виробницт/
ру, зелені, перепелів), вирощування культур, вом, що дозволить сільським мешканцям отри/
що слугують сировиною при виробництві біо/ мувати альтернативні можливості зайнятості,
палива тощо. Це не лише дозолить створити запобігатиме деградації села та в кінцевому
додаткові робочі місця, а й сприятиме дивер/ підсумку позитивно вплине на збереження тру/
сифікації аграрної діяльності, зростанню рин/ дового потенціалу аграрної сфери. До таких
кового й експортного потенціалу аграрних напрямів діяльності можна віднести виробниц/
підприємств, посиленню їх фінансової тво цегли й інших будівельних матеріалів,
меблів, пакувальних матеріалів, продуктів де/
стійкості тощо.
Враховуючи досвід розвинених країн, а та/ ревообробки, товарів народних промислів, ви/
кож вітчизняний досвід запровадження гро/ роби з глини тощо.
Збереженню українського села як певного
мадських робіт в нашій державі, доцільно ство/
рювати і реалізовувати спеціальні державні соціально/економічного феномену сприятиме
програми сільського розвитку та активно залу/ й поширення такого способу життя населення,
чати населення до робіт по облаштуванню со/ за якого люди мешкають у сільській місцевості,
ціальної і виробничої інфраструктури на селі, а працюють у місті. Тому необхідно збільшува/
зокрема на будівництво, ремонт і утримання ти кількість робочих місць також у містах з
сільських доріг, будівництво і функціонування одночасним розвитком шляхової, транспорт/
об'єктів побутового обслуговування, розвиток ної та іншої інфраструктури, яка б уможливи/
Напрями створення робочих місць
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ла працевлаштування та роботу на них сіль/
ських мешканців.
Створення нових робочих місць потребує
формування дієвої державної політики зайня/
тості в аграрній сфері, активної прямої та не/
прямої підтримки процесів розвитку підприє/
мництва. Принципами реалізації політики зай/
нятості мають бути наступні: відповідність інте/
ресам держави, сприяння соціальному розвит/
ку села та підвищенню добробуту сільського
населення, максимальна реалізація прямих і
непрямих ефектів від розвитку підприємницт/
ва і утворення додаткових робочих місць, за/
безпечення достойних умов роботи та рівня
оплати праці, започаткування інноваційного
вектору розвитку аграрного виробництва з ме/
тою підвищення продуктивності праці та інші.
В якості основних інструментів державної
політики створення робочих місць в аграрній
сфері доцільно використовувати такі:
— удосконалення законодавчого забезпе/
чення підприємницької діяльності та захисту
інвестицій в аграрній сфері;
— активізація притоку інвестицій вітчизня/
них та іноземних інвесторів, утворення спри/
ятливих умов для акумуляції й тезаврації влас/
них коштів аграрних товаровиробників;
— оптимізація оподаткування з урахуван/
ня сезонності, тривалості циклів, земельних
відносин;
— забезпечення права власності, правових
захист власників земельних і майнових паїв;
— кредитне забезпечення виробничих про/
цесів, розширення та модернізації виробничих
потужностей, у тому числі на пільгових умовах
за рахунок реалізації спеціальних програм
підтримки;
— розвиток аграрного лізингу;
— поліпшення страхового захисту товаро/
виробників;
— цінове регулювання на основі збережен/
ня паритетності обміну тощо.
Реалізація визначених напрямів створення
робочих місць сприятиме вирішенню проблеми
зайнятості населення та в кінцевому підсумку
утворить умови для розвитку аграрної сфери,
зміцнення продовольчої безпеки, зростання
експортного потенціалу держави та позитив/
но відіб'ється на економічному піднесенні.
ВИСНОВКИ

За результатами дослідження зроблено на/
ступні висновки:
1. Вирішенню проблеми зайнятості населен/
ня в аграрній сфері сприятиме розвиток орга/
нічного землеробства та галузей розвиток тва/
Передплатний індекс 21847

ринництва, формування замкнених циклів ви/
робництва продовольчих товарів, забезпечен/
ня переробки відходів сільськогосподарського
виробництва, започаткування нових нетради/
ційних видів сільськогосподарського вироб/
ництва, залучення населення до робіт по об/
лаштуванню соціальної і виробничої інфра/
структури на селі, створення підприємств з об/
слуговування сільськогосподарського вироб/
ництва та здійснення супутніх видів діяльності,
розвиток зеленого і сільського туризму,
об'єктів туристичної інфраструктури й обслу/
говування тощо.
2. Необхідною є всіляка державна підтрим/
ки забезпечення зайнятості населення в аг/
рарній сфері, що має здійснюватися на визна/
чених принципах. Основними інструментами її
реалізації є удосконалення законодавчого за/
безпечення, оптимізація оподаткування з ура/
хування сезонності, тривалості циклів, земель/
них відносин, дотримання права власності се/
лян, розвиток кредитування аграрного вироб/
ництва та лізингу, у тому числі на пільгових
умовах за рахунок реалізації спеціальних про/
грам підтримки, цінове регулювання на основі
збереження паритетності обміну між різними
галузями, страховий захист тощо.
Перспективи подальших наукових розвідок
у даному напрямі пов'язані з необхідністю оп/
тимізації підходів до мотивації праці в аграрній
сфері та соціального захисту населення, удос/
коналення системи підготовки кадрів, підтрим/
ки розвитку приватної підприємницької ініціа/
тиви тощо.
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ГІРСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО
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FORMATION OF THE MODEL OF MOUNTAINOUS AGRICULTURE BASED ON THE BALANCED
DEVELOPMENT
Основні елементи політики зрівноваженого розвитку гірського регіону узагальнені в Концепції Державної програми
сталого розвитку Українських Карпат як складової частини програми Європейського Союзу "Карпатський простір".
Це зумовлює потребу у формуванні нової моделі господарювання в горах, зокрема в сільському господарстві, спромож?
ної забезпечити збалансований розвиток гірських територій, охорону навколишнього середовища і збереження природних
ресурсів за одночасного забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства і регіону загалом та піднесення
рівня життя місцевого населення.
Зрівноважений розвиток сільського господарства є складовою частиною розвитку всього регіону та його окремих тери?
торій. Тому його розгляд може проводитися лише з врахуванням політики регіонального і місцевого розвитку, особливостей
і чинників, які визначатимуть перспективи економічного, соціального та екологічного розвитку.
Місцевий розвиток формується одночасно під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, між якими виступають
різні взаємозалежності і взаємозв'язки. До основних зовнішніх чинників, що матимуть особливе значення для локального
розвитку в горах, належить зачислити: загальнодержавну політику, соціальні і загальнодержавні підходи до формування
рівня життя суспільства. Важливе значення матимуть також місце України на міжнародній арені і характер зовнішньої торгівлі,
структура експорту та імпорту. Роль цих чинників постійно зростає, свідченням чого є реформування різних аспектів сусп?
ільного життя. Достатньо позитивними можуть бути зміни щодо діяльності органів місцевого самоврядування, державної
політики щодо реструктуризації господарств, активізації господарюючих суб'єктів, розвитку експорту, напливу зовнішньо?
го капіталу.
The basic elements of the politics of balanced development in mountainous region are generalized at the Concept of the state
program of sustainable development as an integral part of the Ukrainian Carpathians European Union program "Carpathian
space".
It determines a requirement for creating a new menaging model in the mountains especially in agriculture which is able to
provide the balanced development of the mountainous areas, the conservation of the environment and the maintenance of natural
resources. It is possible at the simultaneous providing of the competitiveness of the farms and the whole region, increasing the
standard of living among the local inhabitants.
The balanced farming development is a part of development in the whole region and its separate territories. Therefore the
study can be effectuated only taking into account the politics of regional and local development, the features and the factors
which determine the prospects of economic, social and ecological development.
The local development is influenced by both internal and external factors simultaneously, different interdependences and
intercommunications between the factors. Such external factors as national politics, social and national approaches to forming
the standard of living of the society should be regarded as the main factors that have the special significance for a local development
in the mountains. The place of Ukraine in the international arena and the character of foreign trade, the structure of export and
import also have an important value. The role of these factors grows constantly, and reformation of different aspects of public life
is the evidence of it. The changes in relation to activity of organs of the local self?government, public policy in relation to the
restructuring of economies, activation of managing subjects, development of export and external receipts can be quite positive.

Ключові слова: гірське сільське господарство, зрівноважений розвиток, зовнішні чинники,
внутрішні чинники, регіон, форми господарювання.
Key words: mountainous agriculture, balanced development, external factors, internal factors,
region, types of business.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Обгрунтування теоретичних засад розвит/
ку сільського господарства в гірській місце/
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вості й різних форм господарювання та прове/
дений аналіз їх розвитку дасть змогу зробити
відповідні узагальнення, що є підставою для
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обгрунтування перспектив і бажаних напрямів
розвитку. Основою цього стало визначення
умов збалансованого господарювання в гірсь/
кому регіоні на основі політики зрівноважено/
го розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам ведення сільського господар/
ства в горах і використання в сільськогоспо/
дарських цілях гірських територій з часів транс/
формації в економічній науці не проводилося
достатньо досліджень. Окремі проблеми щодо
розвитку сільського господарства в горах в
контексті гірської регіональної політики розгля/
далися в працях А. Балян, В. Кравціва, М. Лен/
дела, В. Мікловди, С. Попа, М. Долішнього,
Ю. Стадницького. Однак, розглядаючи гірсь/
кий регіон в цілому, залишаються осторонь
його особливості, викликані передусім різни/
ми умовами господарювання.
Так, необхідність раціонального господарю/
вання в горах зумовлена наявністю тут особливо
цінних грунтів. У затвердженому Держкомземом
України переліку всі землі провінції Карпат ма/
ють регіональне значення. Як вдало зауважують
Л. Новаковський та М. Олещенко, оскільки та/
кого поділу не передбачає вітчизняне законодав/
ство й раніше не існувало такої причини, то мож/
ливо це пов'язано з перспективами використан/
ня грунтів із несільськогосподарською метою,
зокрема під різні види забудови [7, с. 123].
При цьому цілком доцільно погодитися з
М.А. Булатом, що екологодеструктивні чинни/
ки в аграрному виробництві, з одного боку, а з
іншого — істотне зменшення обсягів природо/
охоронної діяльності сільгоспвиробників мо/
жуть становити загрозу ресурсо/екологічній
безпеці подальшого розвитку аграрного секто/
ру [1, c. 29].
Особливу увагу належить приділити внут/
рішнім чинникам, які охоплюють все те, що мож/
на назвати місцевими можливостями і місцеви/
ми потребами в розвитку. Внутрішні можливості
залежать від наявних засобів (сировинних, май/
нових, людських), причому важливою є не лише
їх кількість, якість, доступність та ефективність
використання, а й переваги місцевості, такі як
спеціалізація, традиції виробництва, сформова/
ний міжрегіональний обмін, міжрегіональне
розміщення та ін. До чинників місцевого розвит/
ку, крім традиційних, E. Блейкели зараховує та/
кож інвестиційний капітал, привабливості при/
родного середовища, вміння і бажання органів
місцевого самоврядування, розмір вільних тери/
торій, які можуть бути введені в господарський
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обіг, наявність суспільних сил, що сприяють роз/
витку, можливість отримання дотацій, субвенцій
і пільг [12, c. 18].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

На основі викладеного можна сформулю/
вати завдання дослідження, яке полягає у ви/
значенні елементів політики зрівноваженого
розвитку гірського регіону для формування
моделі гірського сільського господарства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Вихідним у формуванні перспектив розвит/
ку і форм господарювання, і самого сільського
господарства в регіоні повинні стати положен/
ня Закону України "Про ратифікацію Рамко/
вої конвенції про охорону та сталий розвиток
Карпат", зокрема щодо збереження, збалансо/
ваного використання та відтворення біотично/
го і ландшафтного розмаїття Карпат, збере/
ження культурно/історичної спадщини регіо/
ну, покращання соціально/економічних умов
життя населення, зростання екологічної свідо/
мості загалом [8]. Елементи політики зрівнова/
женого розвитку гірського регіону узагальнені
в Концепції Державної програми сталого роз/
витку Українських Карпат.
Реалізувати концепцію передбачається че/
рез:
1. Створення сприятливих умов для подо/
лання економічної депресивності гірських те/
риторій.
2. Підвищення стандартів соціального за/
безпечення та поліпшення умов проживання
місцевого населення.
3. Збереження та розвиток етнокультурної
спадщини.
4. Забезпечення охорони навколишнього
природного середовище та техногенно/еколо/
гічної безпеки [3].
Серед зовнішніх чинників особливе значен/
ня матимуть ті, які мають регіональне значен/
ня. Це можуть бути двоякого роду чинники,
зумовлені регіональною державною політикою
чи обласного рівня, які водночас стосуються
лише гірських регіонів.
Внутрішні бар'єри пов'язані із зовнішніми
передумовами або мають лише місцевий харак/
тер. Зовнішні бар'єри місцевого розвитку за/
звичай пов'язані зі складною економічною си/
туацією в державі, несприятливими для місце/
вого розвитку обов'язковими рішеннями "цен/
тру" стосовно сфери самоврядування, компе/
тенції та автономії місцевої влади. Органи
місцевої влади не мають впливу на такі чинни/
ки.
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Важливу роль у розвитку території відігра/
ють організаційні чинники, які можуть бути ба/
р'єрами розвитку. Кількість і значення цих
бар'єрів є різною в різних територіях і вони
мають різну вагу. Часто, однак, може виявити/
ся, що усунення окремих бар'єрів потребує ве/
ликих затрат, що суперечить принципам раці/
онального господарювання.
Розвиток сільських гірських територій знач/
ною мірою узгоджується з Концепцією Загально/
державної програми сталого розвитку сільських
територій України на період до 2020 року [4], в якій
основними пріоритетами визнано:
1. Підвищення конкурентоспроможності
сільського та лісового господарства через під/
тримку їх реструктуризації, розвитку та інно/
вації.
2. Покращання навколишнього середовища
та ландшафту сільських територій.
3. Підвищення якості життя та диверсифі/
кація економіки сільських територій.
4. Вдосконалення системи управління сіль/
ськими територіями [4].
У господарській діяльності, особливо пов'я/
заній із землеробством збереження природно/
го капіталу має фундаментальне значення, ос/
кільки обумовлює можливості майбутнього
розвитку. Його зменшення, у тому числі в ре/
зультаті діяльності, яка призводить до дегра/
дації середовища, порушує основний принцип
зрівноваженого розвитку, яким є принцип
справедливості між поколіннями. Згідно з цим
принципом господарювання мусить відбувати/
ся в такий спосіб, щоб не створювати обмежен/
ня для задоволення потреб наступних поколінь.
Це має особливо важливе значення в сільсько/
му господарстві, де, особливо в минулому
столітті, доходило до деградації багатьох еле/
ментів екосистеми, що виникало з визнання
зверхності (першочерговості) виробничої (еко/
номічної) функції над функцією середовища.
Тим часом їх рівнозначність зумовлює гармо/
нійний і сталий розвиток сільського господар/
ства в тривалому періоді. Вимагає це, однак,
визнання концепції зрівноваженого розвитку
як підстави, що визначає модель гірського
сільського господарства в майбутньому.
Загальне поняття зрівноваженого розвит/
ку мусить знайти відображення стосовно ос/
новної одиниці в сільському господарстві, якою
є конкретне підприємство чи селянське госпо/
дарство. Згідно з цим положенням зрівноваже/
не господарювання — це систематичний роз/
виток господарства і збільшення рівня вироб/
ництва, що забезпечує зростання добробуту,
модернізацію технічного обладнання, збіль/
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шення продуктивності і безпеки праці, а також
соціальної безпеки [2, c. 357].
Підхід до рівноваги в сільськогосподарських
підприємствах і господарствах населення безпе/
речно змінюється, свідченням чого є їх участь у
ринковій економіці з метою зрівноваженості
найважливіших балансів зовнішніх ресурсів.
Основними засадами побудови показника
оцінки ступеня зрівноваженості сільськогоспо/
дарського підприємства чи господарства по/
винно бути:
1) вибір показників, насамперед зумовлений
доступністю даних та їх ступенем агрегації;
2) необхідність пошуку показників, спро/
можних дати синтетичну оцінку господарства,
його внутрішньої організації, а також зв'язків
з оточенням, яким є сільська територія;
3) необхідність врахування зв'язків і взає/
мозв'язків між рослинництвом і тваринницт/
вом, а також між домогосподарством і особи/
стим селянським господарством;
4) узгодженість зі зрівноваженим розвит/
ком оточення.
Вивчення спеціальної літератури [13; 15; 14]
дає змогу виділити основні ознаки зрівноваже/
ного сільського господарства на рівні конкрет/
ного підприємства чи селянського господарства:
1) недопущення зниження родючості грунту;
2) пристосування асортименту і спеціалі/
зації виробництва, а також різновидів рослин і
рас тварин до природних та економічно/орга/
нізаційних умов;
3) зрівноважений баланс органічної речовини;
4) зрівноважений баланс органічних і міне/
ральних добрив;
5) рівень і покриття грунту рослинністю;
6) безпечність захисту рослин;
7) дотримання принципів правильної агро/
техніки і зоотехніки;
8) піклування про збереження біорозмаїття;
9) пристосоване до потенціалу поглиналь/
ної екосистеми стадо тварин;
10) раціональне інфраструктурне забезпе/
чення господарств;
11) дотримання принципів Кодексу доброї
сільськогосподарської практики (існує в біль/
шості європейських країн);
12) раціональна організація праці і вміле
управління господарством;
13) сприймання господарства в його зв'яз/
ках з оточенням (сільськими територіями);
14) отримання доходів, що забезпечують
порівняння з працею поза сільським господар/
ством і ресурси на розвиток (інвестиції).
Щоб досягти стану рівноваги, господарство
повинно характеризуватися раціональною
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годні її вирішення особливо нагальне, ос/
кільки зниження окупності сільськогос/
подарської продукції, зменшення занят/
тя в горах сільськогосподарським вироб/
ництвом призводять до зворотних тен/
денцій, ніж це мало місце понад сто років
тому, тобто відбувається процес пере/
важно непланового дикого заліснення
гір.
Ще в семидесятих роках минулого сто/
ліття, коли співвідношення між затратами
і доходами господарств, в тому числі й
гірських, були відносно вигідними, що да/
вало змогу інтенсифікувати виробництво,
польські вчені дійшли висновку, що верх/
ня межа економічно доцільного сільсько/
господарського господарювання в Карпа/
тах проходить на висоті 1000 м над рівнем
моря. "Території, розташовані вище від цієї
висоти повинні бути вилучені зі сільсько/
Рис. 1. Модель сільського господарства і гірській
господарського використання, що, однак,
зоні Карпат
не вимагає відмови від їх пасовищного ви/
користання" [11, c. 46].
Пропонується така крутизна схилів як межа
організацією праці та управління. Реалізація
цих вимог вказує на необхідність виконання для окремих способів використання землі: орні
землі повинні бути оброблювані плугом до кру/
таких дій:
— ідентифікація існуючих ресурсів — чин/ тизни схилів 10°, трави — до 20°, а вище пови/
нен утримуватися ліс. Щодо структури угідь
ників виробництва;
— ведення діяльності з метою отримання залежно від висоти над рівнем моря пропо/
нується, щоб до висоти 500 м орні землі зайня/
економічної вигоди;
— оптимізація використання наявних ре/ ли 30—40% загальної поверхні, природні кор/
мові угіддя — 20—30%, а ліси мають займати
сурсів;
— знання і використання існуючих переваг близько 30%. За висоти 500—700 м над рівнем
моря частка орних земель не повинна переви/
господарства (наприклад, його розміщення).
Беручи до уваги специфіку досліджувано/ щувати 15—20%, природні кормові угіддя —
го регіону, особлива увага повинна бути при/ 20—30%, а ліси — понад половину загальної
ділена раціональному використанню та охороні площі — 50—55%. При висоті 700—900м над
земель. Тому варто погодитися з думкою, що рівнем моря необхідно відмовитися від розо/
рання земель, кормові угіддя повинні складати
така програма повинна враховувати:
— оптимальне співвідношення між приро/ 15—20% поверхні, а решту — 80—85% — пови/
доохоронною, виробничою і рекреаційною га/ нен займати ліс [11, c. 47]. Безперечно, можуть
лузями в частині забезпечення їх земельними бути й інші підходи щодо використання землі і
ресурсами, частково через обмеження значної розподілу угідь залежно від рельєфу.
Проведений аналіз стану сільського госпо/
розораності землі та збільшення лісових насад/
дарства та форм господарювання в горах за/
жень;
— потреби регіону в земельних ресурсах свідчив потребу у формуванні нової моделі ос/
для використання їх у природоохоронних, рек/ таннього, зорієнтованої на збалансований роз/
реаційних, оздоровчих та індивідуальних цілях; виток гірських територій, забезпечення охоро/
— виділення непродуктивних і деградова/ ни навколишнього середовища і збереження
природних ресурсів за одночасного забезпе/
них земель у резервний фонд;
— освоєння нових територій з метою пере/ чення конкурентоспроможності сільського
творення їх на рекреаційні та лікувально/оздо/ господарства й регіону загалом та підняття
рівня життя місцевого населення. Ця модель
ровчі райони [9, с. 130].
Встановлення пропорцій між сільськогос/ повинна враховувати основні функції гірських
подарськими і лісовими угіддями є важливою земель, приймаючи за пріоритетну екологічну,
природною та економічною проблемою. Сьо/ передбачати пристосування до неї господарсь/
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ких функцій. Тобто вимальовується модель ве/
дення сільського господарства і форм господа/
рювання в гірській зоні Карпат (рис. 1).
Умови проживання жителів гірських райо/
нів і негативні природні явища, характерні для
цього регіону, вимагають впровадження нових
імпульсів внутрішнього і зовнішнього характе/
ру. Вони можуть полягати у створенні основ
багатофункціонального розвитку гірських те/
риторій, базою його має стати диференційова/
не використання господарських засобів. Еко/
номічна реальність вказує на те, що не нале/
жить очікувати підвищення попиту на сільську
робочу силу з боку діючих у гірських районах
підприємств. Не створюють його і інвестори,
оскільки не хочуть вкладати капітал в ці тери/
торії. Відповідно необхідно сформувати різні
несільськогосподарські види діяльності на селі,
завданням яких є передусім зменшення безро/
біття і пошук додаткових джерел доходів для
надлишку робочої сили, зайнятої в сільському
господарстві.
Ефективність змін, пов'язаних з альтерна/
тивним несільськогосподарським розвитком
гірських територій, залежить значною мірою
від структури потреб і мотивації, яка пробудить
підприємництво горян і може стати найкращою
гарантією економічних процесів на цих тери/
торіях. Можливості диверсифікації виробниц/
тва насамперед залежать від бажання власни/
ка господарства та його готовності до таких
змін (табл. 1).
Найбільшу зацікавленість, чого й варто
було очікувати, горяни виявляють до таких
двох напрямів диверсифікації діяльності, як
заняття туризмом і виробництвом екологічно
чистої сільськогосподарської продукції. Заува/
жимо, що "екологічна свідомість", про яку до/
статньо багато останнім часом написано і ска/
зано, втрачає значення на користь практично/
го підходу.
Соціально/економічні зміни, які відбува/
ються в Україні, виявили значні слабкості се/
лянських господарств, а водночас і зниження
їх доходів. Окрім того, зростаюче безробіття
в містах і труднощі працевлаштування змуси/
ли міських жителів шукати нові джерела до/
ходів на селі. Це передбачає концепція бага/
тофункціонального розвитку, що полягає в
закладенні (компонуванні) в сільське середо/
вище несільськогосподарських функцій, що
сприяє зміні джерел доходів і структури зай/
нятості населення. Така діяльність вимагає
належної підготовки і врахування в програмах
розвитку, починаючи від центральної ланки і
закінчуючи конкретним сільським населеним
Передплатний індекс 21847

Таблиця 1. Рівень зацікавленості власників
селянських господарств гірської зони
новими функціями господарств
Напрями діяльності
Виробництвом на енергетичні
цілі
Заліснення угідь
Перетворення господарства в
екологічне
Перетворенням господарства
на агротуристичне
Без змін
Разом

Кількість
відповідей
2

Частка,
%
1,0

9
16

4,5
8,0

18

9,0

155
200

77,5
100,0

пунктом. Одним зі способів такої діяльності є
туризм і передусім найбільш придатний його
вид — сільський зелений туризм, зокрема аг/
ротуризм [5; 6; 10]. Саме заняття агротуриз/
мом дасть змогу зайняти частину жителів сіл,
повніше використовувати ресурс праці сіль/
ських сімей.
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THE ROLE OF TRADERS IN DOMESTIC WHEAT EXPORT

У статті розглянуто актуальне на сьогодні питання експорту зернових пшениці. Досліджується динаміка розвит?
ку виробництва, внутрішнього споживання та експортних відносин щодо пшениці, а також прогнози щодо стану збу?
ту пшениці зернотрейдерами протягом найближчих років. Метою дослідження є аналіз основних чинників, які впли?
вають на виробництво пшениці, її внутрішнє споживання та динаміка збуту на міжнародних ринках.
The gates considers it relevant to the issue of export grain wheat. We study the dynamics of production, domestic
consumption and export relations on wheat and predicted for sales of wheat grain traders in the coming years. The aim of
the study is to analyze the main factors that affect wheat production, domestic consumption and its dynamics of sales in
international markets.

Ключові слова: пшениця, ринок збуту, імпорт, експорт, міжнародна торгівля, зернотрей6
дери.
Key words: wheat, market, import, export, international trade, traders.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Одним з основних критеріїв стану та роз/
витку будь/якої країни є міжнародна торгів/
ля, зокрема експортна діяльність, що забезпе/
чує країну надходженням коштів. Основною
експортованою культурою для України яв/
ляється пшениця. Вона становить левову час/
тку всього експорту зернових культур і являє
собою одну з найбільшзатребуваних культур
на міжнародному ринку. В той же час основ/
ними суб'єктами міжнародного ринку, які
Передплатний індекс 21847

здійснюють посередницьку діяльність стосов/
но виробництва та реалізації уже готової пше/
ниці на ринку є зернотрейдери. Тому дослід/
ження проблеми місця зернотрейдерів в екс/
порті пшениці є дуже актуальне питання на да/
ний час.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Можна з впевненістю сказати, що пробле/
ми експортно/імпортних відносин купівлі/про/
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дажу зернових культур, зокрема пшениці, зав/
жди будуть залишатися у центрі економічних
досліджень. Дослідження, пов'язані з даною
проблематикою, були проведені у працях таких
вчених: Б.К. Супіханов [1]; І. Кобута [2]; О. Ки/
менко [5]; Н. Голомша[6] та ін. Але на даний час,
у зв'язку з подіями, які відбуваються в Україні
та на міжнародній арені в цілому, постає про/
блема майбутньої успішної реалізації вітчиз/
няної пшениці на міжнародному ринку, тому
дане питання потребує подальшого дослі/
дження.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є: динаміка виробниц/
тва, внутрішнього споживання та експорту зер/
нових пшениці, визначення ролі зернотрейдерів
в реалізації вітчизняного виробника пшениці на
міжнародному ринку зернових, прогноз щодо
майбутнього стану подій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Україна має величезний потенціал для ви/
рощування великих врожаїв зернових куль/
тур, зокрема пшениці. Максимальні валові
збори зерна можуть досягати 60 млн тонн, з
яких на частку пшениці приблизно припадає
від 25 до 30 млн тонн. Основними фактора/
ми, які забезпечують такий високий потенці/
ал збору зернових є родючі чорноземи, спри/
ятливі погодно/кліматичні умови, потужна
промисловість для випуску мінеральних та
азотних добрив, а також стабільне матеріаль/
но/технічне забезпечення селекційних про/
грам.
Пшениця — найбільш популярна сільсько/
господарська культура, в виробництві якої
кожного року бере участь більше половини всіх
сільськогосподарських підприємств України. В
структурі виробництва зернових культур доля
пшениці складає 40—45%. Високе внутрішнє ви/
робництво пшениці в комбінації із стійким
зовнішнім попитом сформував Україну як од/
ного з основних постачальників даної культу/
ри на світовий ринок. При цьому фактор екс/
порту важко переоцінити, так як зовнішні по/
ставки — найвигідніший спосіб реалізації за/
лишків пшениці.
У 1990 році був зібраний рекордний урожай
пшениці, за весь статистичний період спосте/
режень до 1990 року — 30,73 млн т. Такий ви/
сокий рівень урожаю був обумовлений величез/
ним впливом матеріально — технічних та еко/
номічних мір в рамках продовольчої проблеми
забезпечення населення СРСР усіма видами
продовольства.
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З отриманням Україною незалежності,
потенціал зернового ринка, який був, в основ/
ному, розрахований на споживчий попит
Росії та інших республік Радянського союзу
виявився не реалізованим. Також відбувся
дуже болючий, як для зернового сектора так
і для всього агропромислового комплексу,
перехід від адміністративного управління до
ринкових методів регулювання. В результаті
обсяги виробництва пшениці суттєво скоро/
тилися. Для прикладу можна навести такі
дані: з 24,55 млн т у 1989—90 рр. до 14,56 млн
т у 1994—96 рр.
Говорячи про експорті поставки можна
сказати, що в 1990—2000 р. вони демонстру/
вали різні тенденції розвитку. Так, виробниц/
тво пшениці характеризувалось стійким зни/
жувальним трендом, що являлось прямим на/
слідком труднощів в економіці, значними ціно/
вими коливаннями, а також різким спадом зна/
чення ролі держави на вітчизняному ринку
сільськогосподарської продукції. В той же час
експортні поставки пшениці збільшувались,
що пояснюється, виходом на український ри/
нок великих транснаціональних компаній та
значним рівнем доходу від експортної діяль/
ності.
Основні фактори, які впливали на рівень
експорту пшениці:
1. Стійка тенденція до зменшення чисель/
ності населення України. За весь період неза/
лежності, кількість населення зменшилась на
12%.
2. Зміна раціону харчування, який суттєво
вплинув на споживання хлібобулочних ви/
робів в бік зменшення. Так, на початку 90/х
років в середньому одна людина споживала
141 кг хлібобулочних виробів, а вже в 2009 році
— 111 кг. Зменшення склало — 21%.
3. Зменшення поголів'я скота та птиці, особ/
ливо ВРХ та свиней. Так, за період незалеж/
ності зменшення зіставило у 6 і 3 раз, що від/
повідно призвело до зменшення витрат кор/
мів.
Дані фактори вплинули на ринок пшениці
в цілому, зменшивши потребу внутрішнього
ринку та збільшивши експортні обсяги пше/
ниці [2]. На початку двохтисячних років ситу/
ація щодо виробництва і збуту зернових сут/
тєво змінюється в кращу сторону. Дані зміни
були зумовлені стабілізацією і ростом еконо/
міки, введенням механізму залогових закупі/
вель зернових, пільгового кредитування
сільського господарства, з'явлення на ринку
вітчизняних та закордонних приватних зерно/
трейдерів.
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Таблиця 1. Динаміка балансових статей пшениці протягом 2000—2014 рр.,
млн тонн
Рік
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Виробництво

Експорт

10,2
21,3
20,6
3,6
17,5
18,7
13,9
13,9
25,9
20,9
16,9
20,0
15,8
21,5

0,2
2,9
8,3
0,9
2,6
6
4,7
1,1
7,5
12,9
4,9
6,0
6,9
6,8
9,3

Зернотрейдери здійснили найзначніший
вплив на виробництво та реалізацію зерно/
вих, орієнтуючись на експорт, вони активно
розвивали свою торгову інфраструктуру че/
рез створення регіональних мереж елева/
торів та інвестування в потужності вітчиз/
няних портів. За рахунок приватного інвес/
тування, експорт з 2003 по 2010 року зріс від
6 млн т зерна до 36 млн т. Саме це дало мож/
ливість сільськогосподарським підприєм/
ствам збільшити свій прямий ринковий по/
тенціал. Новий ринок збуту став потужним
поштовхом до збільшення обсягів виробниц/
тва зерна. Так, порівнюючи обсяги вироб/
ництва пшениці в 1996 — 1999 рр. та 2001 —
2002 рр. обсяг виробництва збільшився до
20,95 млн т, тобто зріс на 46,9%.
Не можна обійти поза увагою імпорт зер/
нових культур. Імпорт реалізовувався не на
повну виробничим потенціалом нашої країни,
що сприяло збільшенню собівартості вітчизня/
них зернових. В результаті цього можна про/
слідкувати таку динаміки імпорту зернових:
2002 року було імпортовано пшеницю з шести
країн. У 2003 року Україна, через неврожай,
імпортувало понад 3 млн т продовольчої пше/
ниці з 23 країн, основними з яких були Казах/
стан та Росія. У 2004 р. кількість країн — екс/
портерів становила 14 країн. У 2005 році тен/

Внутрішні
потреби
10,8
13,2
13,7
8,7
12,8
13,2
11,4
11,4
11,5
11,2
11,1
13,0
12,4
12,5

денція до імпорту зменшилась, і кількість країн
експортерів склала 9 країн [3].
Як свідчать данні таблиці 1, Україна пока/
зує позитивні тенденції до збільшення експор/
ту пшениці та зернових загалом, так за останнє
десятиліття експорт зернових зріс на 77%. Ви/
робництво зерна в Україні у вересні 2014 року
зросло на 15% — до 43,3 млн т. Виробництво
зерна і зернобобових культур в Україні станом
на 1 жовтня 2014 р. склало 43 млн 490,3 тис. т,
що на 15% більше показників за аналогічний пе/
ріод 2013 р. [8]
Цього ж року, встановивши свій власний ре/
корд, Україна увійшла до трійки світових
лідерів з експорту зерна. Досі найбільшим об/
сягом експорту вважався сезон 2008—2009 рр.
тоді було експортовано 24,8 млн тонн зерно/
вих. Наша країна обігнала Канаду, Аргентину
та Бразилію.Україна, експортувавши 32,4 млн
тонн зерна зайняла третє місце серед найбіль/
ших світових експортерів зерна, попереду
тільки США (72,3 млн тонн) та ЄС (38,5 млн
тонн).
На даний час окрім пшениці, підвищеним
попитом на закордонному ринку користуєть/
ся кукурудза, але, потрібно зазначити, що від/
вантаження пшениці також істотно збіль/
шується. Такі позитивні зміни пов'язані з ак/
тивізацією аграріїв, які активно реалізовува/

Таблиця 2. Найбільші зернотрейдери
Компанії
НІБУЛОН
А.Топфер Інт. Україна
Л. Дрейфус Комодитиз
Україна
Кернел Трейд
ГПЗКУ
Серна
Сантрейд
Інші компанії
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Обсяг
експорту,
тис. т
4537
4078
3557

14,0
12,6
11,0

3192
2901
2596
2497
9001

9,9
9,0
8,0
7,7
27,7

%
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ли свої запаси, орієнтуючись на значне
збільшення ринкових цін та необхідності по/
повнення обігових коштів на посівну кампа/
нію.
Можна стверджувати, що найбільші зерно/
трейдери на українському та закордонному
ринках зайняли свою нішу вже досить давно, і
все ще тримають свої позиції. За даними Украї/
нської аграрної конфедерації, трійка найбіль/
ших зернотрейдерів забезпечила близько 38%
експорту, а перша сімка — близько 3/4 загаль/
ного експорту зерна з України.
Найбільшими експортерами зернових з
України залишаються представництва міжна/
родних трейдерів. (ПП "Серна", ТОВ "Луї
ДрейфузКомодітіз Україна ЛТД", ДП "Сант/
рейд", ООО "КернелТрейд", ООО "Альфред С.
Топфер Україна" та ін.), а серед компаній з віт/
чизняним капіталом найбільшими є "Агроекс/
порт" і "Адора". Із 600 компаній, які експорту/
ють зернові, на долю найбільших припадає
близько 60—70% відвантаженого зерна. За/
гальна кількість експортерів практично не
змінюється з роками. Більшість із них знахо/
дяться в Київській, Одеській, Миколаївській та
Херсонській областях, данні таблиці 2.
Найбільшого успіху на міжнародних ринках
в останньому сезоні досягли "Нібулон", який
уже декілька років є першим у рейтингу зерно/
трейдерів. Друге і третє місця у гонці експор/
терів зерна посіли давні "переслідувачі" "Нібу/
лона" — транснаціональні "дочки"AlfredC.
Toepfer International — 4,078 млн тонн експор/
тованого зерна і LouisDreyfus — 3,557 млн тонн.
Четверта сходинка — у компанії "КернелТ/
рейд" — 3,192 млн тонн вивезеного зерна. На
п'ятій позиції опинився державний зернотрей/
дер ДПЗКУ з 2,901 млн тонн. Якщо більшість
учасників рейтингу роками вкладали кошти у
розвиток експортної інфраструктури, то
ДПЗКУ тримається на адміністративних "під/
порах". Величезний стрибок корпорації вдало/
ся зробити переважно завдяки китайським гро/
шам. ДПЗКУ отримала від КНР кредит під дер/
жавні гарантії обсягом 1,5 млрд дол. Ці гроші
компанія повинна була витратити на закупів/
лю в Україні зерна та забезпечення його екс/
порту в Піднебесну.
Серед найбільших експортерів — є й ін/
ші міжнародні компанії: Glencore, шосте місце,
2,6 млн тонн, і "Бунге Україна", сьоме місце,
2,5 млн тонн.
Відповідно до теперішнього стану в країні
більшість експортно — орієнтованих компаній
незначно знизили свої закупівельні ціни на
фуражну пшеницю на базисі EXW франко/
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елеватор і декларували їх на рівні 2200 — 2500
грн./т, У портах закупівля даної культури про/
водилася по 2500—2780 грн./т., що трохи ниж/
че рівня попереднього тижня. Вартість фураж/
ної пшениці як старого, так і нового врожаю
на базисі поставки FOB порти Чорного та
Азовського морів оцінювалася в 250 — 260 дол.
США/т.
В Україні протягом 2014 року експортні ціни
на основні зернові культури практично не
змінилися і є скоріше номінальними, ніж реаль/
ними, бо угод купівлі/продажу дуже мало.
"Імпортери найбільш зацікавлені в українській
кукурудзі, в той час як попит на ячмінь та пше/
ницю, як старого, так і нового врожаїв дуже
низький". "Міжнародні торговельні компанії
утримуються від масштабного укладання фор/
вардних договорів на поставку українського
зерна у зв'язку з нестабільною політичною си/
туацією. Внаслідок високого ризику військових
дій в південних і східних регіонах України, че/
рез порти яких вивозиться левова частина ук/
раїнського зерна, великі ТНК в договорах по/
ставки прописують походження зерна як "при/
чорноморського". Таким чином, вони страху/
ються від можливих ризиків, і диверсифікують
поставки. Причорноморське зерно на поточний
момент є найбільш конкурентоспроможним на
зовнішніх ринках", — зазначав Олександр
Одосій.
Попри нестабільну ситуацію в країні, анек/
сію Криму, АТО та ризику розгортання повно/
масштабної війни, зернотрейдери продовжува/
ли активно діяти на закордонних ринках. На
підсумковий результат реалізації зернових на
зарубіжних ринках не вплинули ні втрачені пе/
ревалочні потужності, ні втрати зерна у зоні
АТО.
У нинішньому маркетинговому році, всі
прогнози мають свої особливості. На жаль, у
них не враховується Крим. Так, Мінсільгосп
США підвищив прогноз врожаю в Україні до
57,1 млн тонн. Укргідрометцентр говорить про
63 млн тонн. Однак це з урахуванням зерна з
окупованого півострова, який зібрав 2014 року
1,41 млн тонн збіжжя. Крім того, ніхто з екс/
пертів не може реально оцінити збитки на До/
неччині та Луганщині.
Всі основні зернотрейдери експортують
зернові в основному в ЄС. Цього року були
своєрідні особливості експортних відносин з
ЄС. Зерно в ЄС із України ввозять за ліценці/
ями, які видає генеральний директорат ЄС з
сільського господарства та розвитку сільських
районів. Так, на 15,3% використана квота на
пшеницю (950 тис. т). Як пояснює генеральний
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директор Українського клубу аграрного
бізнесу, слабе освоєння квот пов'язане з тим,
що контракти на великі обсяги поставок зер/
на в ЄС були заключні ще до початку дії пре/
ференційного режиму. У компаній не було
причин просити свої європейських контра/
гентів оформляти ліцензії на безмитний
імпорт, бо ввіз пшениці та інших зернових за/
галом не обкладався митом. З липня 2013 року
по червень 2014 року України експортувала
32,3 млн тонн зерна.
Міжвідомча робоча група при Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі прогнозує
валове виробництво зернових в Україні в 2014—
15 МР на рівні 58 млн тонн проти 63 млн тонн в
2013 році. Основне скорочення прогнозу ви/
робництва зернових у поточному сезоні пояс/
нюється вилученням з нього обсягів збору зер/
нових в анексованому Криму, в той час як ми/
нулого сезону ці обсяги враховувалися. За про/
гнозом Міністерства економічного розвитку, в
2014—2015 рр. Україна експортує 32 млн тонн
зернових [9].
ВИСНОВКИ

Починаючи з 2000 року зовнішньо еконо/
мічна діяльність стосовно експорту стала ос/
новним фактором, який здійснював значний
вплив на структуру та розвиток зернового ви/
робництва. За обсягом експорту пшениці краї/
на входить до дев'ятки основних країн експор/
терів. Україна має потужний потенціал як ек/
спортера пшениці, так і зернових в цілому. За
цей час Україна вийшла в передові позиції се/
ред експортуючи країн зернових культур.
Навіть з урахуванням усіх ризиків теперішнь/
ого політичного та економічного стану нашої
країни.
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Проаналізовано види контрактів, за допомогою яких можливо зафіксувати ціни на сільськогосподарську про?
дукцію. Вказано переваги та недоліки кожного виду контрактів з точки зору економічної доцільності. Зроблено чітке
обгрунтування різниці між деривативами та відповідно умов їх використання.
Was analyzed the types of contracts by which it is possible to fix the prices of agricultural products. The specified
advantages and disadvantages of each type of contracts in terms of economic feasibility. Make a clear justification for
the difference between the derivatives and under conditions of use.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сільське господарство має свої специфічні
особливості. Серед основних — сезонність ви/
робництва, що створює багато проблем під час
планування виробництва. Ціноутворення на
продукцію сільського господарства до того ж
потребує особливих ринкових механізмів регу/
лювання. Періоди збирання урожаю чи отри/
мання продукції в галузі тваринництва, зазви/
чай, відбуваються сезонно, що призводить до
волатильності цін у широкому діапазоні. У цій
ситуації виробники, споживачі та переробні
підприємства не захищені від негативного для
кожного цінового коливання.
Існують різні історичні дані та все/такі
більшість з них підтверджує, що першими бір/
жовими товарами були сільськогосподарські.
Можна сказати, що стимулом до виникнення
бірж як ринкового інституту були специфічні
особливості сільського господарства як галузі.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

З'ясування основних видів деривативів, які
використовуються при торгівлі сільськогоспо/
дарською продукцією. Зробити грунтовний
аналіз переваг та недоліків різновидів дерива/
тивів та аргументувати їх використання в кож/
ному випадку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Під час історичного розвитку бірж зміню/
валися й угоди, які на них укладалися. Спотові
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угоди були першими. У багатьох джерелах ми
знаходимо різні визначення спотових угод:
— являє собою двосторонню угоду з готів/
ковою негайною поставкою активу;
— контракти на купівлю — продаж реаль/
них активів з негайною поставкою, які перед/
бачають виконання укладених у біржовій залі
під час біржової сесії у найкоротші терміни,
тобто негайно;
— угода з негайним постачанням (коротким
терміном постачання);
— біржова угода за реальним товаром, яка
являє собою господарський договір купівлі —
продажу наявного (уже створеного) біржово/
го товару між покупцем і продавцем з корот/
ким (за часом) терміном передання товару та
оплати за нього.
У сучасних реаліях найбільш оптимальним
визначенням спотового контракту є "угода з
негайним постачанням", оскільки вони пере/
важно укладаються на позабіржовому ринку.
А в деяких із розглянутих нами визначеннях
передбачається біржовий механізм.
З часом спотові угоди стали не до кінця за/
довольняти умови ринку. Виникає необхідність
у появі нового інструменту, який би міг зафік/
сувати обов'язки учасників ринку в майбутнь/
ому. Це дало змогу краще планувати свою
діяльність та адаптуватися до вимог ринку.
Дуже необхідною стає можливість продати то/
вар і поставити його в більш довший строк.
Покупцю відповідно потрібно більш гаранто/
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2015
вано спланувати майбутню купівлю. Все це за/
безпечили форвардні контракти:
— різновид угод з реальним товаром, що за/
безпечують взаємну передачу прав і обов'язків
з відстроченим терміном постачання;
— господарський договір купівлі/продажу
наявного або не наявного товару (що створю/
ють) за ціною, яка складеться в процесі біржо/
вого торгу (за цим контрактом) терміном пе/
редачі товару з віддаленим у часі на декілька
місяців (здебільшого від 1 до 9 місяців — крат/
ним одному місяцю) з повною або частковою
передоплатою за товар;
— це угода, за якою продавець поставляє
конкретний актив на обумовлену дату у май/
бутньому;
— є угодою, обов'язковою для виконання
між двома сторонами про поставку певної
кількості активу вказаної якості, у певному
місці, у певний час у майбутньому.
Відповідно до Податкового кодексу Украї/
ни "форвардний контракт — цивільно/правовий
договір, за яким продавець зобов'язується у
майбутньому в установлений строк передати
базовий актив у власність покупця на визначе/
них умовах, а покупець зобов'язується прийня/
ти в установлений строк базовий актив і спла/
тити за нього ціну, визначену таким договором.
Усі умови форварду визначаються сторонами
контракту під час його укладення. Укладення
форвардів та їх обіг здійснюються поза органі/
затором торгівлі стандартизованими строкови/
ми контрактами". На нашу думку, недоцільно в
сучасних умовах стверджувати, особливо у за/
конодавстві, що укладання форвардів та їх обіг
здійснюються поза організатором торгівлі стан/
дартизованими строковими контрактами. Якщо
проаналізувати світовий досвід, де на біржах
переважно торгуються строкові контракти, то
дане визначення є доцільним. Але в Україні
немає жодного стандартизованого строкового
контракту на товари, який запроваджений
організатором торгівлі. Досвід Росії свідчить
про ситуацію, коли на Національній товарній
біржі торгуються як форварди на сільськогос/
подарську продукцію, так і ф'ючерси.
Узагальнивши визначення, можна сказати,
що форвардний контракт — різновид угод з ре/
альним товаром, що забезпечують взаємну пе/
редачу прав і обов'язків з відстроченим термі/
ном постачання з фіксованою ціною, за якою
він буде виконуватися.
Хоч форвардні контракти і стандартизовані,
втім, вони обмежені конкретними вимогами по/
купця та продавця, що зменшує їх ліквідність.
Потреба учасників ринку в страхуванні цінових
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ризиків потребувала ліквідності контрактів. Про/
давець, який уклав форвардний контракт, помічає
тенденцію до зростання ціни на його продукцію і
відповідно зменшення потенційно можливого до/
ходу. У цій ситуації цілком природним є відмова
від своїх обов'язків за форвардним контрактом.
Виникає проблема, тому що форвардний контракт
є обов'язковим для виконання, у іншому разі пе/
редбачено штрафні санкції. Покупець форвардно/
го контракту спостерігає зниження ціни порівня/
но з обумовленою в угоді. У цій ситуації цілком
природною є також відмова від зобов'язань.
У разі форвардної угоди під час її виконан/
ня можливі такі ситуації, які вигідні одній сто/
роні, а іншій — ні:
— продавець недоотримав дохід, тому що в
термін виконання угоди ціна на ринку на обу/
мовлений товар вища за контрактну;
— покупець купив товар за ціною більшою,
ніж на ринку в момент виконання угоди;
— під час виконання форвардної угоди ціна
на ринку така сама, як у контракті.
Тобто у разі форвардної угоди одна з сторін
(покупець або продавець) бере на себе весь ри/
зик. І в дуже рідких випадках виникає ситуа/
ція, коли ні одна, ні інша сторони не втрачають
як результат цінових коливань.
Ринок потребував розподілу ризику між учас/
никами ринку і його мінімізації. Для цього і був
впроваджений ф'ючерсний контракт. Слово
"ф'ючерс" неможливо точно перекласти. Англ/
ійською мовою воно означає "майбутнє" у мно/
жині. Цей термін виник в 60/х рр. XІХ століття.
Так називали угоди, укладені між американськи/
ми фермерами й переробниками сільськогоспо/
дарської продукції, які регулярно торгували, на/
самперед зерновими, на оптовому ринку [2].
Угоди допускали торгівлю не товарами, а
стандартизованими зобов'язаннями/контракта/
ми на майбутні поставки й платежі, гарантії, ви/
конання яких сторонами договору брала на себе
Чиказька товарна біржа, яку було засновано в
1848 р. На біржі 82 купці із самого початку
здійснювали операції з реальним товаром за по/
передньо погодженими між клієнтами цінами. Це
були термінові угоди з відстроченим виконанням,
які в американській практиці називаються "фор/
вардними". Саме ця біржа реального товару впер/
ше в історії перетворилася на організований ф'ю/
черсний ринок (біржу) із впровадженням у 1865
р. знеособлених договорів купівлі — продажу [5].
Ціна ф'ючерсного контракту формується
безпосередньо на біржі залежно від співвідно/
шення попиту та пропозиції. Ціна контракту —
це сума грошей, що покупець (продавець) кон/
тракту зобов'язується заплатити (прийняти)
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під час купівлі (поставки) за встановлену
кількість обговореного товару в момент закін/
чення строку контракту.
Купівля ф'ючерсного контракту не має на увазі
передоплату всієї суми грошей, рівній ціні товару
в кількості, певній контрактом. Необхідною вимо/
гою є гарантійний депозит — так звана первісна
маржа (іnіtіal margіn), величина якої змінюється
залежно від ф'ючерсного продукту. У біржовій
практиці маржа коливається від 2 до 10% від вар/
тості кількості товару, обумовленої в контракті.
Маржа виконує функцію застави, що част/
ково втримується під час повернення у випадку
несприятливої динаміки ринку. Існує також ва/
ріаційна (підтримуюча) маржа (varіatіon margіn).
Первинна маржа завжди більше варіаційної
маржі, що необхідна для підтримки відкритої
позиції. Якщо на становому рахунку не виста/
чає засобів для підтримки варіаційної маржі,
виникає margіn call — вимога про поповнення
маржинального рахунка. У цьому випадку, якщо
протягом наступного робочого дня рахунок не
поповнюється, брокер автоматично закриває
позицію за поточною ринковою ціною.
Перший ф'ючерсний контракт, який най/
більш відповідає сьогоднішнім умовам, було
укладено у 1865 році на Чиказькій товарній
біржі у США на пшеницю.
Найчастіше зустрічаються такі визначення
ф'ючерсного контракту:
— це стандартизований біржовий контракт
між двома сторонами на купівлю або продаж
певного товару, або фінансового інструменту.
Відповідно до контракту одна сторона (поку/
пець контракту) зобов'язується купити, а інша
сторона (продавець контракту) — продати то/
вар або фінансовий інструмент за заздалегідь
обговореною ціною в обумовлену дату [1];
— стандартизована угода на купівлю або
продаж конкретного активу в певний час і в
обумовленому місці в майбутньому за ціною,
визначеною на вільних біржових торгах в цен/
тралізованому регульованому місці за прави/
лами цього ринку;
— це біржовий контракт — зобов'язання
купівлі/продажу активу в майбутньому (валю/
ти, цінних паперів, інших фінансових інстру/
ментів, сировини) із встановленими стандарт/
ними параметрами за ціною, погодженою у
момент його укладання [3];
— господарський договір купівлі/продажу
не наявного товару (який колись буде створе/
но чи отримано) з віддаленим у часі на декілька
місяців з терміном передання товару (здебіль/
шого від 6 місяців до 1,5 року і довше) за ціною,
яка складеться на аналогічний товар на біржі
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на момент виконання угоди за середніми ціна/
ми котирування;
— це стандартизована угода на купівлю або
продаж конкретного товару, в конкретне місце і
час у майбутньому за ціною, встановленою на
вільних біржових торгах у централізованому ре/
гульованому місці за правилами цього ринку [4];
— передача прав і обов'язків стосовно стандар/
тних контрактів на поставку біржового товару;
— стандартний документ, який засвідчує
зобов'язання придбати (продати) цінні папери
(можливо ще не виготовлені), товари або кош/
ти у визначений час та на визначених умовах у
майбутньому, з фіксацією цін на момент вико/
нання зобов'язань сторонами контракту.
Френк Фабоцці в своїй книзі стверджує, що
ф'ючерсний контракт — це угода, яка зобов'язує
одну із сторін купити чи продати певний актив у
конкретну дату в майбутньому за визначеною
ціною. Також зустрічаємо визначення ф'ючерсно/
го контракту як юридичної угоди між покупцем
(продавцем) і біржею чи її кліринговою палатою,
згідно з якою покупець (продавець) зобов'язуєть/
ся прийняти певний базовий актив (здійснити його
поставку) за визначеною ціною і на певну дату в
майбутньому. Фабоцці, і ми поділяємо цю думку,
концентрує увагу на різниці ф'ючерсних і форвар/
дних контрактів. Як форвардний, так і ф'ючерс/
ний контракт є угодою про майбутню поставку ба/
зового активу за встановленою ціною, відмінніс/
тю є стандартизація, клірингові палати, відсутність
або слабкий розвиток вторинних ринків. Оскіль/
ки не існує клірингових палат, які гарантують ви/
конання форвардних контрактів, сторони, які ук/
лали таку угоду, мають ризики контрагента. Суть
ризику контрагента — можливість невиконання
трансакції другої сторони договору. Іншими сло/
вами, сторони форвардного контракту несуть ри/
зики самостійно.
На нашу думку, найбільш правильним виз/
наченням ф'ючерсного контракту є стандарти/
зована угода на купівлю або продаж конкрет/
ного активу, яка буде виконуватися за ціною в
ході відкритих біржових торгів. У принципі
стандартизація є особливою відмінністю ф'ю/
черсних контрактів від інших. Водночас ціна у
ф'ючерсному контракті фіксується, але вико/
нується він за майбутньою ціною.
У ході розвитку оптової торгівлі виникає пра/
образ біржі як об'єктивне начало. Існувала потре/
ба в місці і конкретному часі концентрації попиту
і пропозиції для формування справедливої ціни та
полегшення реалізації продукції. Саме сільсько/
господарська продукція стояла біля витоків товар/
них бірж. Виробники, враховуючи сезонність ви/
робництва, зіштовхувалися з проблемою реалі/
Передплатний індекс 21847
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зації, вирішити, яку можливо було за допомогою
масової концентрації попиту та пропозиції.
Спотові контракти були першими, які укла/
далися на біржах і заклали фундамент для по/
дальшого розвитку. Вони, переважно, слугува/
ли для фіксації прав та обов'язків учасників
біржової торгівлі з негайною поставкою та
оплатою товару.
Форвардні контракти давали змогу відтер/
мінувати поставку товару та розрахунок, ста/
ли наступним етапом розвитку біржової
торгівлі та ринку сільського господарства.
Одне питання залишалося невирішеним —
страхування цінових ризиків. Ф'ючерсні кон/
тракти дали змогу виробникам сільського гос/
подарства отримати справедливу ціну, пере/
клавши ризики від її зміни на спекулянтів.
Отже, можна дійти висновку щодо вдоско/
налення бірж з розвитком контрактів, які на
них укладалися в ході історичного розвитку.
На нашу думку, доцільно розглянути схема/
тично еволюцію контрактів та форм оптової
торгівлі. Спочатку, як свідчить історія, виникли
відповідно локальні ринки та спотові угоди. По/
яснити це можна було необхідністю концентрації
попиту і пропозиції для поліпшення товарообігу
та необхідністю в негайному розрахунку. Ло/
кальні ринки, зазвичай, характеризуються това/
рами кінцевого споживання та їх індивідуальним
характером. Виробникам сільськогосподарської
продукції з огляду на специфіку їхньої галузі
конче необхідно було зафіксувати ціну, яка їх
влаштовує на майбутнє, та отримати кошти на
виробництво. З іншого боку, переробним
підприємствам та споживачам сільськогоспо/
дарської продукції теж необхідно було зафіксу/
вати ціну на майбутнє. Ярмарки давали змогу тор/
гувати за взірцями, тобто передбачали мож/
ливість прообразу форвардних контрактів. Аук/
ціони, на відміну від ярмарок, були більш регу/
лярними, що давало змогу для більш об'єктивно/
го ціноутворення у просторі і часі. Форвардні кон/
тракти носять індивідуальних характер щодо до/
мовленості його сторін, тобто якщо треба швид/
ко змінити одного чи двох контрагентів, треба
знайти відповідно тих, кого влаштують всі умо/
ви. Ф'ючерсні контракти стандартизовані, що
значно підвищує їх ліквідність. Опціон дає одній
із сторін право, а іншій — зобов'язання, що знач/
но збільшує можливості контрагентів
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Еволюція контрактів та форм оптової
торгівлі, притаманна для більшості зарубіжних
Передплатний індекс 21847

бірж, у країні зупинилася на реєстрації експор/
тних контрактів на зерно, в яких невелику час/
тку займають форвардні угоди. Незважаючи на
нормативні акти, які приймалися для вдоско/
налення біржового товарного ринку країни
бажаного результату вони не принесли
Отже, можемо дійти таких висновків:
— оптова торгівля пройшла в ході еволю/
ційного розвитку від локального ринку, ярмар/
ку, аукціону до біржі як інституту з найбільш
ліквідними стандартизованими контрактами;
— еволюція контрактів від спотових до оп/
ційних тісно зв'язана з розвитком форм опто/
вої торгівлі;
— на біржі торгувалися в ході розвитку спо/
тові, форвардні, ф'ючерсні, опціоні контракти;
— ф'ючерсний контракт — це стандартизо/
вана угода на купівлю або продаж конкретно/
го активу, яка виконуватиметься за ціною в ході
відкритих біржових торгів.
— на провідних біржах світу торгуються,
зазвичай, запроваджені в ході еволюції ф'ю/
черсні та опційні угоди
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ
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THE INTRODUCTION OF ADVANCED MANAGEMENT TOOLS SALES MANAGEMENT
Орієнтація на впровадження прогресивних механізмів управління збутовою діяльністю сприяє набуттю фірмою
конкурентних переваг та забезпечує її сталий розвиток.
У статті висвітлено маркетингові інструменти та механізми, їх роль у злитті елементів підприємницької, госпо?
дарської, виробничо?збутової діяльності та об'єднання їх в систему, яка діє в інтересах населення з синергетичним
ефектом. Належну увагу автор приділив маркетинговим інструментам реалізації механізму збуту на споживчих рин?
ках, які сприяють ефективному управлінню агробізнесом, правильному плануванню організації та дієвому контро?
лю, а також особливостям маркетингу сільськогосподарської продукції. Також проведено аналіз концепцій агро?
маркетингу та напрями їх використання, визначено роль маркетингової діяльності на підприємствах агропромисло?
вого комплексу, проаналізовано договірну, розподільчу та комунікативну збутову політику підприємства. Запропо?
новано використання різних агромаркетингових стратегій в залежності від ціни товару і витрат на стимулювання
збуту на різних стадіях життєвого циклу товарів.
Focus on the introduction of advanced management tools sales management encourages the adoption of firm
competitive advantage and ensure its sustainability.
In the article the marketing tools and mechanisms and their role in the merging of elements of business, economic,
production and marketing activities and combining them into a system that operates in the public interest of a synergistic
effect. Due attention is paid marketing tool implementation mechanism of sales in consumer markets that promote efficient
agribusiness management, proper planning and organization of effective control, and especially the marketing of
agricultural products. Also analyzed ahromarketynhu concepts and directions for their use, the role of marketing activities
in agricultural enterprises, analyzes the contracting, distribution and sales policy communicative enterprise. The use of
different strategies ahromarketynhovyh depending on price and sales promotion costs at different stages of the product
life cycle.

Ключові слова: агромаркетинг, збутова діяльність, трейд6маркетинг, маркетингові інстру6
менти, товарна політика.
Key words: ahromarketynh, sales management, trade marketing, marketing tools, product policy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Управління збутовою діяльністю підприємства
в умовах загострення конкуренції на ринках збу/
ту, збільшення витрат, пов'язаних із реалізацією
та просуванням товарів, а також підвищення ви/
мог споживачів до якості обслуговування для
вітчизняних виробників є одним з найважливіших
завдань, від ефективності вирішення якого зале/
жить результат діяльності цілого підприємства.
Недооцінювання значення управління збутовою
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діяльністю призводить до неефективного функці/
онування суб'єктів господарювання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА
ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Питання з формування і функціонування сис/
теми маркетингу аграрних підприємницьких
структур розглянуто в роботах Кужеля В.В., Мах/
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мудова Х.З., Гришова В.В., Щербатої М.Ю., Гри/
шової І.Ю., Шабатури Т.С., Мельник Ю.М., Него/
денко В.С., Т.О. Мороз та інших [1—8].
Не зважаючи на велику різноманітність праць,
присвячених проблемам маркетингу, достатньо
обмеженими є фундаментальні дослідження щодо
питань впровадження прогресивних механізмів
управління збутовою діяльністю. Очевидною є
потреба розробки маркетингових інструментів
реалізації механізму збуту на споживчих ринках,
які сприяють ефективному управлінню агробізне/
сом, правильному плануванню організації та дієво/
му контролю, враховуючи особливості функціону/
вання аграрного ринку.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз управління збутовою
діяльністю на підприємствах аграрного сектору,
виявлення маркетингових інструментів реалі/
зації механізму збуту та їх особливостей.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Для того, щоб збутова діяльність підприєм/
ства була ефективною, необхідно створити таку
систему управління, яка б реалізовувала цілі й
стратегії збуту, орієнтовані на потреби кінцево/
го споживача. У цьому ракурсі варто звернути
увагу на підхід до управління збутовою діяльні/
стю як процесами планування, організації, моти/
вації і контролю. Організація збуту залежить від
потенціалу підприємства та обраної ним збуто/
вої політики — сукупності збутових стратегій
маркетингу і комплексу заходів з формування
асортименту товарної продукції та ціноутворен/
ня, стимулювання збуту, укладання договорів,
транспортування та інших організаційних ас/
пектів збуту. Прийняття концепції прогресивно/
го маркетингу на підприємстві змінює методи, за
допомогою яких досягаються цілі виробництва і
збуту продукції. За рахунок інтеграції функції
маркетингу у систему управління підприємством
здійснюється глибше й ефективніше поєднання
збуту із дослідженням ринкової ситуації, плану/
ванням асортименту продукції, змінюється ха/
рактер роботи, пов'язаної з реалізацією про/
дукції. На перший план висуваються потреби та
вимоги споживачів, а не виробника товару, вироб/
ник стає активним учасником збуту продукції
завдяки глибокій взаємодії з працівниками тор/
говельних організацій, включається в перепідго/
товку персоналу відділу маркетингу. З іншого
боку, працівники збутозабезпечуючих служб,
завдяки тісній взаємодії з іншими підрозділами
відділу маркетингу, мають доступ до глибшої
інформації про своїх клієнтів, що підвищує ефек/
тивність комерційних комунікацій в системі уп/
равління.
Передплатний індекс 21847

Збут (розподіл) включає такі основні напрями,
кожний з яких має свій набір маркетингових
інструментів:
— канали збуту, рух товару (опт, роздріб,
прямі продажі, інтернет/магазин);
— процес збуту, дистрибуція або трейд/мар/
кетинг;
— матеріальна обробка, логістика (складуван/
ня, транспортування, управління запасами, ванта/
жопереробка);
— маркетингова логістика (управління замов/
леннями, умови контракту: умови оплати, достав/
ки, розмір мінімальної партії).
Визначення "трейд/маркетингу" аналогічно
"дистрибуції", теж просування товару до спожи/
вача, але має трохи інший акцент. Ця діяльність
повинна здійснюватися найбільш вигідним спосо/
бом для всіх учасників ланцюжка руху товару.
Тобто в першу чергу трейд/маркетинг покликаний
вивчати і задовольняти потреби торгової ланки,
розуміючи, що основна мета торгового ланцюжка
— отримання прибутку в максимально можливо/
му розмірі. А головна мета трейд/маркетингу —
забезпечити міцне становище торгової марки на
ринку, "проштовхнути"товар через торговельну
мережу (канали) до споживача.
Іноді трейд/маркетинг як комплекс маркетин/
гових інструментів, для вирішення завдань присут/
ності товару в торгових точках за рекомендованою
ціною, на найкращих місцях, відносять до сфери
маркетингу. В інших варіантах, його розглядають
як діяльність, стимулюючу збут, і зараховують до
області продажів [1, с. 19].
Виділяють такі напрями, які використовують
інструменти трейд/маркетингу:
— стимулювання збуту;
— спеціальні події;
— мерчандайзинг.
Маркетингові механізми являють собою пев/
ний образ мислення і дій підприємців, нову філо/
софію активної діяльності, в основі якої — нама/
гання задовольнити попит конкретних людей, груп
споживачів у відповідних товарах — готовій про/
дукції, технологіях, послуги, інформації на основі
взаємодії.
Підприємства, котрі функціонують на основі
маркетингу взаємодії, досягають соціальної і ко/
мерційної мети шляхом найбільш повного задово/
лення вимог споживачів через гармонізацію відно/
син між споживачами та виробниками з орієнта/
цією на пріоритет споживачів [2, с. 27].
Основне в маркетингу — цільова орієнтація і
комплексність, злиття в єдиний процес всіх еле/
ментів підприємницької, господарської, виробни/
чо/збутової діяльності та об'єднання їх в систему,
яка діє в інтересах населення з синергетичним
ефектом.
У своєму класичному вигляді комплекс марке/
тингу складають такі основні інструменти марке/
тингу, як товар, ціна, дистрибуція та просування.
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Таблиця 1. Маркетингові інструменти реалізації механізму збуту
Товарна політика
Дизайн товару.
Упаковка товару.
Якість товару.
Фірмова політика.
Диверсифікація.
Політика
диверсифікації.
Політика варіації.
Асортиментна
політика.
Політика гарантій
обслуговування
споживачів.
Іменна політика

Договірна політика
Цінова політика.
Система знижок і
надбавок.
Умови поставки товару і
оплати.
Кредитна політика.
Система заохочення та
преміальних цін.
Політика рекламних цін.
Стратегія ціноутворення

Однак концепція 4P відображає в основному інте/
реси продавців, а в існуючій ринковій ситуації не/
обхідно також орієнтуватися на споживача, тому
поряд з класичним комплексом маркетингу існує
безліч концепцій, в яких основні інструменти мар/
кетингу доповнені новими компонентами — упа/
ковкою, продажами через торгових представників,
персоналом і т.д.
Безсумнівно, концепція 4Р з користю за/
стосовується в ході маркетингового планування.
Однак ця схема більшою мірою відображає про/
цес мислення продавця, а не споживача. Інтереси
покупця можна в концентрованому вигляді пред/
ставити концепцією 4С, де товар зіставимо з
цінністю для споживача (customer value), ціна — з
витратами споживача (customer costs), місце — з
доступністю товару для споживача (customer
convenience), а просування — з поінформованістю
споживача (customer communication).
Концепція 4С нагадує нам, що покупцям не/
обхідні цінність, низька загальна вартість,
зручність і комунікації, а не просування.
Альтернативною є концепція 4А. Купівлі това/
ру передують обізнаність (awareness), прий/
нятність (acceptability), доступність (affordability)
і легкість придбання (accessibility).
Інші дослідники пропонують додати нові ком/
поненти Р до вже наявних чотирьох — упаковку
(packaging), продажу через торгових представ/
ників (personal selling), навіть ентузіазм (passion) і
так далі. Але, строго кажучи, упаковку можна вва/
жати елементом "продукту" або "просування", а
продаж через торгових представників і ентузіазм
— складовими "просування" [6, с. 185].
Крім того, для сфери послуг були запропоно/
вані три додаткових Р. По/перше, "персонал"
(personnel), робота з яким необхідна, щоб справи/
ти сприятливе враження на клієнта. По/друге, про/
цес (process). Послуги можуть надаватися самими
різними способами (наприклад, у різних кафе або
ресторанах їжу можна замовляти по/різному: в
офіціанта, біля буфетної стійки, по телефону до/
дому). По/третє, "речовий доказ" (physical
evidence). Маркетологи прагнуть зробити свої про/
позиції відчутними за допомогою різного роду
сертифікатів, квитків, логотипів та інших.
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Розподільча політика
Аналіз каналів
розподілу товару.
Маркетинг-логістика.
Політика торгівлі.
Політика засобів
збуту.
Політика поставок.
Політика складування
готової продукції.
Вибір
посередницьких
організацій по
розподілу товару

Комунікативна політика
Планування та
організація бізнескомунікацій.
Реклама.
Політика носіїв реклами.
Політика засобів
реклами.
Стимулювання продаж.
Пряма реклама.
Особистий продаж.
Політика
спонсорування.
Політика розміщення
реклами

На нашу думку, найефективнішими варто виз/
нати такі основні інструменти маркетингу, як кон/
курентна розвідка, опитування споживачів, сег/
ментація споживачів, реклама в ЗМІ, CRM, дис/
контні програми і т.д. мало використовуються,
тому не дають ефекту бенчмаркинг, комунікації
через блоги та соціальні мережі, аутсорсинг.
Отже, основні інструменти маркетингу мають
своєї серцевиною товарну політику, в ході якої на
ринок виводяться нові товари, проводиться робо/
та з асортиментом, а товари, життєвий цикл яких
завершено, знімаються з виробництва. Сюди ж
можна віднести і післяпродажний сервіс, і гарантії
якості товару, і правила обслуговування. Цінова
політика має справу з такими інструментами мар/
кетингу, як розрахунок ціни, розстрочки, зниж/
ки, кредити. Збутова політика озброєна такими
маркетинговими інструментами, як проведення
маркетингових досліджень, освоєння нових ринків
збуту, продажу. Комунікаційна політика забезпе/
чується за допомогою реклами та PR.
У таблиці 1 представлені маркетингові ін/
струменти реалізації механізму збуту на спожив/
чих ринках.
Способи здійснення агромаркетингу реалізу/
ються за допомогою інструментів маркетингу.
Існує широкий спектр інструментів маркетингу:
маркетингові дослідження; товарна політика; ка/
нали збуту; ціна; реклама; сервісне обслуговуван/
ня [3, с. 78].
Маркетинг можна розглядати як сполучну лан/
ку між спеціалізованими виробниками продоволь/
чої продукції та її споживачами. Товарна політи/
ка включає всі взаємопов'язані з товаром марке/
тингові інструменти, які сприяють найбільш повно/
му визнанню переваг товару у споживача. Такими
інструментами можуть бути: дизайн, проектуван/
ня або розробка продукту, якість продукту, імен/
на політика, обслуговування покупців, політика га/
рантійного обслуговування, диверсифікація това/
ру, асортиментна політика та інше.
Договірна політика передбачає реалізацію
інструментів, завдячуючи яким здійснюється по/
годження умов акту купівлі/продажу товару та
оформлення цього акту у вигляді контракту. До
таких інструментів, як правило, відносять цінову
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 2. Структура маркетингу
Основні блоки
регіонального маркетингу

Маркетинговий аналіз

Стратегія маркетингової
діяльності
Тактика маркетингової
діяльності
Здійснення програм
маркетингової діяльності
Контроль за
маркетинговою
діяльністю і
коректування
маркетингових програм

Організаційна діяльність з реалізації даного блоку регіонального
маркетингу
Аналіз внутрішньої ситуації в регіоні, виявлення її впливу на
результати діяльності підприємства. Аналіз здійснюється на основі
інформації і конкретної ситуації на локальних ринках. Висування
цілей маркетингової діяльності в регіоні. Визначення конкретних
задач маркетингової діяльності забезпечують досягнення висунутих
цілей
Вибирається концепція маркетингової діяльності, найбільш
підходяща для рішення задач, актуальних для регіону, в тому числі з
розвитку споживчого ринку
Складання програм (поточних, довгострокових і спеціальних)
маркетингової діяльності, в яких вказується хто, що, коли і чому
повинен робити для створення більш раціональний комплекс
регіонального маркетингу. Визначення бюджету маркетингової
діяльності в регіоні
Цілеспрямована діяльність апарату, визначаючого маркетинг в
регіоні з виконання програм маркетингу
Вияснилося, наскільки успішно визначається маркетингова
діяльність у регіоні, оцінюється її ефективність. Обгрунтовується
необхідність коректування програм і виробляється коректування.

політику, систему знижок та надбавок, умови про/
дажу товару та його оплати, а також кредитну
політику.
Розподільча політика здійснюється з метою
своєчасної поставки товару від місця виготовлен/
ня до отримувача. Вона проводиться, завдячуючи
таким інструментам, як аналіз та обгрунтування
каналів збуту, маркетинг/логістика, політика
торгівлі, засобів збуту, оптимізації взаємного роз/
міщення споживачів і ринків і т.д.
Задача комунікативної політики — організа/
ція взаємодії підприємства/виготовлювача про/
дукції з усіма суб'єктами маркетингової системи
для забезпечення споживачів та отримання при/
бутку. Ефективна комунікативна політика реалі/
зується з допомогою таких інструментів, як пла/
нування та організація бізнес комунікацій, стиму/
лювання збуту, організація зв'язків з громадські/
стю та особистий продаж.
Структуру маркетингу, яка визначає його
організаційний механізм, показано в таблиці 2.
Маркетинг товарів сільськогосподарського
виробництва охвачує всі стадії руху: вивчення по/
треб; прогнозування попиту; розробку асортимен/
тної політики і виробничої програми, включаючи
і організацію збуту [4].
В умовах жорсткого конкурентного середови/
ща, особливо із зарубіжними товаровиробниками,
в умовах, коли ціни на сільськогосподарську про/
дукцію вкрай низькі та враховуючи можливість
несприятливих погодних умов, господарники зму/
шені впроваджувати елементи маркетингу в
діяльність сільгоспвиробників. Це сприяє ефектив/
ному управлінню бізнесом, правильному плану/
ванню організації та дієвому контролю.
Маркетинг є найбільш ефективним при роз/
робці стратегії збутової діяльності, стимулюванні
збуту і рекламної діяльності.
Продукція АПК передбачає різноманіття її ви/
робництва, що обумовлює використання більш
Передплатний індекс 21847

численних маркетингових підходів у виробництві
і розподілі в порівнянні з маркетингом у торгівлі і
галузях промисловості.
Маркетинг сільськогосподарської продукції
обумовлений:
— природними умовами виробництва, врожай/
ністю і інтенсивністю використання сільсь/
когосподарських земель;
— значимістю виробленого товару, що висуває
особливі вимоги до його виробництва, зберігання
і транспортування;
— розбіжністю часу виробництва продукції та
її споживання;
— сезонним характером виробництва;
— різноманіттям форм власності в системі
АПК, що висуває особливі вимоги до методів мар/
кетингових досліджень;
— наявністю різних організаційних форм гос/
подарювання;
— тривалістю циклу виробництва і споживан/
ня сільськогосподарської продукції, яка усклад/
нює прийняття правильних маркетингових рішень
у конкурентній боротьбі, задоволення запитів спо/
живачів щодо якості товару;
— більш високою чутливістю, сприйнятливістю
і самоврядністю агромаркетингу в порівнянні з
іншими системами маркетингу;
— порівняно невисоким рівнем наукових роз/
робок у сфері маркетингової діяльності. Марке/
тингові служби в АПК не отримали належного
розвитку внаслідок відсутності достатнього дос/
віду роботи на маркетинговій основі.
Система агромаркетингу включає в себе ком/
плекс ринкових відносин і інформаційних потоків
для встановлення зв'язків з ринками збуту. В
якості керованої системи виступає маркетингове
середовище, яке може бути умовно розділене на
внутрішнє і зовнішнє.
Внутрішнє мікросередовище агромаркетингу
включає елементи щоденної роботи — з поста/
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Таблиця 3. Маркетингові цілі для підприємств різного типу
Тип підприємств
Випускають
продукцію
виробничого
призначення
Виробляють
споживчі товари

З чим пов'язані найбільш важливі цілі
З часткою прибутку, зусиллями торгових агентів,
розробкою нової продукції, продажем товарів
основним споживачам і політикою ціноутворення

Діють в області
сервісу

Із зусиллями торгових агентів, рекламними темами,
обслуговуванням споживачів і стимулюванням збуту

Відносяться
до АПК

З часткою прибутку, розробкою нової продукції,
застосуванням сучасних агротехнологій, політикою
ціноутворення, зусиллями торгових агентів, витратами
на рекламу, обслуговуванням споживачів і
стимулюванням збуту

З часткою прибутку, стимулюванням продажів,
розробкою нової продукції, політикою ціноутворення,
зусиллями торгових агентів, витратами на рекламу

чальниками, конкурентами, транспортними та
фінансово/кредитними організаціями. Внутрішнє
маркетингове середовище управляється керівниц/
твом підприємства.
Зовнішнє мікросередовище являє собою су/
купність факторів, що роблять більш масштабним
вплив на діяльність підприємства та інші елементи
мікросередовища, — це економічні, правові,
технічні, природно/кліматичні та інші фактори [5,
с. 232].
Основне завдання агромаркетингу — активний
вплив на ринок і попит на продукцію агро/
підприємств.
Розглядаючи різні ситуації, які виникають на
ринках і сільськогосподарських, і звичайних то/
варів, можна виділити різні ситуації, що характе/
ризують попит. Кожна з них супроводжується пев/
ним типом маркетингу. Так, при негативному по/
питі на продукцію сільгосппідприємств ринок
відкидає даний товар незалежно від його якості і
споживчих властивостей. Завдання агромаркетин/
гу в цьому випадку — аналіз причин, що виклика/
ли негативний попит на товар.
При негативному попиті на товар слід викори/
стовувати стимулюючий маркетинг, щоб пов'яза/
ти достоїнства цього товару з купівельними потре/
бами.
Можливості агромаркетингу використовують/
ся і при інших видах попиту на товар — це можуть
бути потенційний (або що формується) попит, що
знижується, що коливається попит, перевищення
попиту над пропозицією та ін. У всіх випадках ви/
користання агромаркетингу — одне з важливих
напрямів управління підприємством, що роблять
на нього активний вплив.
У сфері сільськогосподарського виробництва
постійно з'являються нові товари, проте лише
деякі з них приносять виробникам значні прибут/
ки. Товар в системі агромаркетингу має свій жит/
тєвий цикл, що характеризується різноманітними
коливаннями обсягу продажів, які можна предста/
вити у вигляді кривої.
Життєвий цикл кожного товару має свої ха/
рактеристики. Так, поява нового товару пов'яза/
на з подоланням сформованих стереотипів в уяв/
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ленні покупців, що віддають перевагу вже відомим
їм товарам. У цих випадках за допомогою рекла/
ми можна підвищити обізнаність покупців про нові
товари на ринках. Все це збільшує час перебуван/
ня товару на стадії впровадження.
Тривалість стадії впровадження значною
мірою залежить від ціни товару, витрат на стиму/
лювання збуту, системи розподілу та якості това/
ру. В залежності від ціни товару і витрат на сти/
мулювання збуту на стадії впровадження можна
використовувати різні агромаркетингові стратегії:
— інтенсивний агромаркетинг при високій ціні
на товар;
— пасивний агромаркетинг при низькій ціні і
незначних витратах на стимулювання збуту;
— широке проникнення при встановленні низь/
ких цін і високому рівні витрат на стимулювання;
— вибіркове проникнення при виході на ринок
нового товару з високою ціною, при низькому рівні
витрат на стимулювання.
Одночасно з вибором стратегії здійснюється
планування агромаркетингової діяльності. Роз/
роблюваний план включає наступні напрямки: цілі
агромаркетингу, стратегія і її реалізація, тактика
агромаркетингу і оцінка результатів планування.
Формування цілей агромаркетингу в значній
мірі визначається сферою діяльності підприємства
(табл. 3).
Розробка агромаркетингової стратегії являє
собою широкомасштабну програму діяльності
підприємства, спрямовану на досягнення основ/
них цілей агромаркетингу: розробка цільових
ринків, комплексу та бюджету агромаркетингу;
визначення часу початку проведення маркетин/
гових заходів. Найбільш важливим є проведення
комплексу агромаркетингової стратегії. Безліч
чинників, що визначають маркетингову стратегію
і пов'язаних з різними ситуаціями у внутрішньо/
му і зовнішньому середовищі, свідчать про безліч
різних варіантів розроблюваних маркетингових
стратегій.
Вибір конкретної агромаркетингової стратегії
може бути пов'язаний з використанням різних
стандартних програм. Найбільш проста модель —
це матриця можливостей по товарах і ринках, коли
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використовуються два основні елементи агромар/
кетингової діяльності: товар і цільовий ринок.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Сучасний розвиток економіки потребує розу/
міння впливу маркетингу як важливої складової
підвищення ринкової вартості фірми. Орієнтація
на впровадження прогресивних механізмів управ/
ління збутовою діяльністю в поєднані з ефектив/
ними маркетинговими інвестиціями — шлях до
набуття конкурентних переваг і сталого розвит/
ку. Оскільки конкурентна боротьба постійно за/
гострюється як на внутрішніх, так і на зовнішніх
ринках, менеджментом підприємства повинна при/
ділятись значна увага усім аспектам управління
збутовою діяльністю підприємства для забезпе/
чення його фінансової стійкості.
Предметом окремих досліджень має стати діаг/
ностика ефективності системи збуту, що передба/
чає розрахунок показників системи збуту, аналіз
чинників, що впливають на відхилення планових
та фактичних показників, дослідження збутових
ризиків і можливостей підприємства.
Література:
1. Негоденко В.С. Управління маркетинговими
ризиками на підприємствах агропродовольчої сфе/
ри / В.С. Негоденко // Формування ефективних
стратегій розвитку зовнішньоекономічної діяль/
ності аграрних підприємств України: тези допові/
дей Всеукраїнської Інтернет/конференції молодих
вчених і студентів, 21 січня 2013 р. / За ред. Т.О.
Мороз та ін. — Миколаїв, 2013. — С. 18—21.
2. Кужель В.В. Мотивація розвитку соціальної
відповідальності бізнесу на аграрних під/
приємствах / В.В. Кужель, Ю.М. Мельник//
Бізнес/навігатор. Науково/виробничий журнал. —
2014. — № 3 (35). — С. 26—31.
3. Щербата М.Ю. Маркетингове забезпечення
молокопереробних підприємств / М.Ю. Щербата
// Материалы IV Межднар. науч./практ. конф.
преподавателей, аспирантов и студентов ["Марке/
тинг на международных рынках товаров и услуг:
глобальные аспекты"], (Словакия, г. Попрад 14—
15 февраля 2013 г.). — 2013. — С. 78—79.
4. Махмудов Х.З. Специфіка маркетингу в аг/
рарній сфері України / Х.З. Махмудов // Економ/
іка АПК і природокористування. — ХНАУ, 2012.
— № 7. — С. 109—114.
5. Кужель В.В. Методологические основы фор/
мирования стратегий повышения конкурентоспо/
собности предприятия / В.В. Кужель // Актуаль/
ные проблемы интеграции экономических интере/
сов России и Украины: Сборник научных трудов
МНПК, (Россия, Тольятти, 2014 г.). — Тольятти:
"Издательство ТГУ", 2014. — С. 228 —237.
6. Гришов В.В. Механізми формування і впро/
вадження інноваційного маркетингу підприємств
Передплатний індекс 21847

/ В.В. Гришов, О.Б. Звягінцева // Облік і фінанси.
— 2012. — №3. — С. 115—121.
7. Гришова І.Ю. Імплементація принципів соц/
іально/орієнтованого бізнесу в площину економі/
чного розвитку потенціалу харчових підприємств
/ І.Ю. Гришова, Т.С. Шабатура [Електронний ре/
сурс] // Економіка: реалії часу. Науковий журнал.
— 2014. — № 3. — С. 13—22. — Режим доступу:
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html
8. Гришова І.Ю. Соціальні інвестиції як інстру/
мент реалізації соціально/орієнтованого бізнесу /
І.Ю. Гришова, Т.С. Шабатура // Вісник Сумсько/
го національного аграрного університету. Серія
"Економіка і менеджмент". — Вип. 4. — 2014. — С.
183—187.
References:
1. Nehodenko, V.S. (2013), "Managing risks in
business marketing agro/sphere", Tezy dopovidej
Vseukrains'koi Internet/konferentsii molodykh vchenykh
i studentiv [Information of effective strategies of foreign
economic activity of agricultural enterprises Ukraine],
Vseukrains'ka Internet/konferentsiia [Ukrainian Internet
Conference], Mykolaiv, Ukraina, pp. 18—21.
2. Kuzhel', V.V. and Mel'nyk, Yu.M. (2014),
"Motivation of CSR on agricultural enterprises",
Biznes/navihator. Naukovo/vyrobnychyj zhurnal, pp.
26—31.
3. Scherbata, M.Yu. (2013), "Marketing software
milk business", Materyaly IV Mezhdnar. nauch./
prakt. konf. prepodavatelej, aspyrantov y studentov
[Marketing in the international markets for goods and
services: global aspects], Mіzhnarodna Ekonomichna
konferentsіya [International economic conference],
Poprad, Slovakyia, pp. 78—79.
4. Makhmudov, Kh. Z. (2012), "Specificity of
marketing in agriculture Ukraine", Ekonomika APK
i pryrodokorystuvannia, vol. 7, pp. 109—114.
5. Kuzhel', V.V. (2014), "Methodological bases of
formation of strategies to improve the competitiveness
of enterprises", Aktual'nye problemy yntehratsyy
ekonomycheskykh ynteresov Rossyy y Ukrayny:
Sbornyk nauchnykh trudov MNPK, pp. 228—237.
6. Hryshov, V.V. and Zviahintseva, O.B. (2012),
"Mechanisms of formation and implementation of
innovative marketing companies", Oblik i finansy, vol.
3, pp. 115—121.
7. Hryshova, I.Yu. and Shabatura, T.S. (2014),
"Implementing the principles of socially/oriented
businesses in the plane of the economic development
potential of the food business", Ekonomika: realii
chasu. Naukovyj zhurnal [Online], vol. 3, available at:
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html
(Accessed 25 Feb 2015).
8. Hryshova, I.Yu. and Shabatura, T.S. (2014),
"Social investments as an instrument of social and
business oriented", Visnyk Sums'koho natsional'noho
ahrarnoho universytetu. Seriia "Ekonomika i mene/
dzhment". vol. 4, pp. 183—187.
Стаття надійшла до редакції 23.02.2015 р.

55

АГРОСВІТ № 5, 2015
УДК 336.76

О. В. Савич,
к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку, ПВНЗ "Галицька академія"
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MEASURING THE COMPLEXITY OF CURRENCY MARKETS BY FRACTAL DIMENSION
ANALYSIS: METHOD OF PLANE DIVISION
У статті розглядається і описується модель фрактального виміру часових рядів для побудови валютного портфе?
ля. Застосована модель комплексу використовується на світовому ринку для оцінки і зменшення ризику інвестицій.
Представлення даної тематики в Україні обумовлюється необхідністю розвитку методів оцінки валютного ринку
України.
In this article the model of the fractal measuring of sentinel rows is examined and described for a construction
currency to the brief?case. The applied model of complex is used in the world market for an estimation and reduction to
the risk of investments. Presentation of this subjects in Ukraine is stipulated by the necessity of development of methods
of estimation of currency market of Ukraine.

Ключові слова: валютний портфель, фрактальний аналіз, математична модель, матема6
тичні методи, диверсифікація, показник, коефіцієнт.
Key words: currency brief6case, fractal analysis, mathematical model, mathematical methods,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У класичній теорії аналізу часових рядів
біржових даних і інвестування в цінні папери
не використовуються інструменти теорії хао/
су. Теорія хаосу ще широко не вживається се/
ред дослідників, головним чином з огляду на
складнощі, виникаючі при обрахуванні інстру/
ментів, якими користується, і часті інтерпре/
таційні неясності. Дана стаття має на меті пред/
ставлення одного з інструментів теорії хаосу
— фрактального виміру, а також презентація
авторського методу оцінки даного виміру.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На даний час у вітчизняній і світовій науці
значний внесок у вивчення вказаних питань
зроблений такими вченими, як Андерсон Т., Бла/
гун І., Бланк І., Вітлінський В., Врублевська О.,
Гренджер К., Грін. В., Грабарчук С., Гранату/
ров В., Клебанова Т., Кендалл Д., Колесникова
В., Конюховський П., Лінтерн Д., Лукаш С., Ма/
лютіна Л., Марковітц Г., Моляков Д., Опарін В.,
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Островська О., Павлюк К., Парзен Е., Петерс Е.,
Романовський О., Сабанті Б., Тюкі Д., Фама Е.,
Федосов В, Хенкок Д., Хатанака М., Хемінг Р.,
Хачатурян С., Шарп У. та ін.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою даної роботи є розробка економіко/
математичних моделей оцінки прибутковості
валютного портфелю.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Евклідова геометрія визначає вимір площи/
ни, в якій розміщений часовий ряд. Таким про/
стором є площина з евклідовим виміром — 2.
Розглядаючи траєкторію часового ряду як ла/
ману траєкторію, ми одержуємо евклідовий
вимір — 1. Відходячи від евклідового виміру,
можна відмітити, що діаграма часового ряду не
заповнює всієї площини, на якій він розміще/
ний, отже його значення буде менший від 2 і
відмінним від 1, оскільки це евклідовий вимір
прямої, а часові ряди не мають в цілому форми
прямої лінії.
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Рис. 1.

Вирішенням цієї незручності є фракталь/
ний вимір, охарактеризований Петерсом:
фрактальний вимір, який описує, яким чином
об'єкт (або часовий ряд) заповнює свій
простір, є результатом всіх факторів, які впли/
вають на систему, творінням якого є даний
об'єкт (часовий ряд). Фрактальний вимір оз/
начається як D і він не повинен бути цілим чис/
лом. Для діаграм одновимірних часових рядів
приймає він значення з площини <1; 2>. Часо/
вого ряду прийме значення 1, коли діаграма
матиме форму прямої лінії, а значення 2 —
коли займатиме певну двовимірну область на
площині. На практиці граничні значення не
досягаються.
Оскільки фрактальний вимір повинен опи/
сувати, яким чином часовий ряд заповнює об/
ласть, то більше заповнення призведе до
збільшення фрактального виміру, а менше за/
повнення спричинить менший фрактальний
вимір. Для часових рядів це означає, що часті
зміни у різних напрямах спричинятимуть
збільшення виміру і ряд буде більше заповню/
вати площину, а однонаправлені ряди, з неве/
ликим числом змін, матимуть менші фрактальні
виміри, їхні форми будуть більш наближені до
форми прямої. Ряди, в яких відбуваються часті
зміни у різних напрямах — характеризуються
явищем повернення до середньої величини, а
ряди з малою кількістю число змін — явищем
продовженням тренду. Відповідні висновки
можна однак зробити тільки після отримання
даних емпіричних досліджень.
Приклад застосування фрактального вимі/
ру для природних явищ подає Mandelbrot. Про/
блема стосується виміру довжини берегової
лінії. Результат залежить від довжини показ/
ника: чим показник коротший, тим точніший

результат, оскільки дозволяє схопити більшу
кривизну. Фрактальний вимір дає відповідь на
запитання, як виглядає берегова лінія. Чим
більше ламана берегові лінія, тим її фракталь/
ний вимір більший. Е. Peters подає напр. фрак/
тальний вимір берегової лінії Норвегії — 1,52 і
берегової лінії Великої Британії — 1,26. Даний
результат перекликається з обстеженням кар/
ти — берегова лінія Норвегії більш ламана ніж
берегова лінія Великої Британії, отже, її вимір
фрактальний вимір більший і більш наближе/
ний до 2.
Один із способів знаходження фрактально/
го виміру часових рядів подає Е. Peters: фрак/
тальний вимір знаходиться шляхом вимірюван/
ня степеня нерівності лінії. Потрібно пораху/
вати число кругів з визначеним діаметром, які
потрібні для покриття всієї лінії. Потім по/
трібно зменшити діаметр кругів і повторити
розрахунки. Після проведення відповідного
числа таких операцій можна відмітити, що чис/
ло кругів тісно пов'язано із довжиною радіусів
кругів, і описується наступним співвідношен/
ням:
Nr = (2r)D
Nr — найменше число коліс при встановле/
ному r,
r — радіус,
D — фрактальний вимір,
звідси фрактальний вимір D є ведучим кое/
фіцієнтом простої регресії:
logNr = Dlog(2r).
Однак це є малоефективний спосіб підра/
хунку фрактального виміру, оскільки вимагає
багатьох геометричних конструкцій. Подібно
визначається фрактальний вимір методом BCM,
з тією різницею, що замість кіл порівнюються
квадрати з визначеною величиною сторони,

Рис. 2.
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Рис. 3.

потрібні для покриття діаграми часового ряду.
Авторський метод оцінки фрактального
виміру, представлений в даній роботі, поєднує
елементи сегментно/варіаційних методів та та/
кож традиційних геометричних методів. По/
дібно як в сегментно/варіаційному методі діаг/
рама часового ряду покриватиметься через
прямокутники, а натомість саме оцінювання
фрактального виміру полягатиме в визначенні
коефіцієнта регресії, подібно як в геометрич/
них методах. Припустимо, що ми маємо в роз/
порядженні частину площини у формі прямо/
кутника з довжиною а і висотою b. Площа цьо/
го прямокутника становитиме P = ab (рис. 1).
Прямокутник буде поділений на половини,
тому площу P ми назвемо первинною (перед
поділом). Потім первинний прямокутник
ділиться на дві рівні частини вертикальною
прямою (рис. 2). Площа тих двох прямокут/
ників, що виникли становитиме p, але p = P,
оскільки:
.
Наступне ділення навпіл прямокутників не
змінить того факту, що сума площ завжди ви/
носитиме P. Означає це, що сума полів P після
поділу прямокутника на довільне число рівних
прямокутників вертикальними лініями буде
така ж сама, як сума полів p після в два рази
щільнішого поділу (первинним може бути поділ
напр. на три прямокутники, а наступний — на
шість). Отже, для довільного поділу заходить
існує певна закономірність:

Нехай часовий ряд має довжину N; тоді пло/
ща області, яку замає ряд, можна вирахувати з
формули:
(1),
де xmax і xmin є відповідно найбільшою і най/
меншою величиною в ряду.
Потрібно поділити прямокутник, який
займає часовий ряд, вертикальною прямою на
половини і знайти суму площ p частин, що ви/
никли, використовуючи формулу (1) для кож/
ної частини:
(2).
Між p і P виникає нерівність:
(3).
Повторюючи дію ділення навпіл скінчену
кількість разів, після кожного разу виявиться, що
сума площ частин в відношенні до суми первин/
них полів є не більшою від них. Означає це, що
при довільному первинному поділі на k частин
поле, яке займає діаграму ряду, становитиме:
(4),
а при поділі на 2k частин:
(5).
Між Pk і p2k виникає нерівність:
Очевидно, що:
(7).

.
У прямокутнику варто розмістити діаграму
часового ряду.

(6).

Рівність в формулі (7) виникає лише для
діаграм тих часових рядів, які повністю запов/

Таблиця 1. Результати визначення фрактального виміру D для обраних рядів
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Рис. 4. Часові ряди курсів євро, що відповідають періодам
з таблиці 1

нюють свою площину. Якщо ряд матиме фор/
му прямої лінії, то між p та P заходити буде
рівність:
(8).
Рівняння здійснюється також для ламаної,
починаючи від певного поділу.

Для довільного ряду
(9).
де D буде міститися в площині <1; 2> і буде
тим більше, чим форма траєкторії часового
ряду буде більш ламана, тобто — чим частіше в
ряду виступатиме зміна трендів на протилеж/

Рис. 5. Часові ряди курсів долара, що відповідають періодам з таблиці 1
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не значення. Величина D натомість буде тим
ближча до 1, чим форма ряду буде ближча до
прямої, тобто — чим менше буде в ряді змін
трендів на протилежні. Якщо в графіку на осі x
відкладатимуться значення P/2, а на осі y —
значення p, то величина D буде коефіцієнтом
простої регресії, оціненої для пунктів (P/2; p).
Така сформульована вартість D може тракту/
ватися як показник ламаності рядів, тобто як
фрактальний вимір рядів.
Аналіз часових рядів курсів валют (табл. 1).
У випадку часових рядів євро ми спостерігає/
мо дві ситуації (рис. 5): перший і третій ряд є ряда/
ми з бічними трендами, натомість другий і четвер/
тий ряд є рядами з чітко окресленою тенденцію
росту. Для першого і третього ряду ми отримали
високі оцінки фрактального виміру (понад 1,4), що
означає частіші повернення до середнього стану,
натомість для другого і четвертого ряду ми маємо
нижчі значення фрактального виміру, що показує
форма діаграми, ближча до прямої. Найбільш по/
мітною є тенденція в другому ряду і тут також ве/
личина фрактального виміру D найменша.
Трохи сильнішим є тренд у четвертому ряді.
Тут величина фрактального виміру впала при/
близно на 0,05 в порівнянні з іншими рядами.
Невелике падіння є результатом досить знач/
них декількох відхилень курсу вгору від трен/
ду зниження.
У випадку першого ряду значення фрак/
тального виміру і діаграма ряду також інфор/
мують про бічний тренд, однак вже з частіши/
ми, хоч і короткими періодами підтримки трен/
ду, в даному випадку — падіння. Найвиразні/
ше тенденція зображена на рисунку 5, і для цьо/
го ряду вартість фрактального виміру D най/
менша і становить 1,2713.
У четвертому ряду з'являється вже виразна
тенденція росту, і це зразу призводить до змен/
шення фрактального виміру до рівня 1,36.
Для обговорюваних часових рядів протяж/
ності 100 найменші зміни фрактального виміру
ми спостерігаємо в випадку курсу долара, де
тенденція чітка лише в четвертому ряду.
ВИСНОВКИ

Аналіз часових рядів, що були запропоно/
вані, надає дуже цікаву інформацію. Можна
відмітити декілька закономірностей. Ряди,
більш ламані, мають вищі фрактальні виміри
ніж ряди, менш ламані. Ряди з переважаючим
бічним трендом мають вищі фрактальні виміри
ніж ряди з виразним трендом росту або зни/
ження. Очевидно ці дві тези перекликаються,
оскільки на відрізку однакової протяжності
ряд з бічним трендом частіш за все більш лама/
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ний, ніж ряд з вираженим трендом, з огляду на
більшу кількість змін у різних напрямках. Ряди
з вираженою тенденцією росту або падіння
мають менші фрактальні виміри. Очевидно,
сила такого тренду може бути різною; а важ/
ливим є те, щоб він був помітний.
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ESSENCE AND TYPES OF GLOBAL CHALLENGES FOR THE BANKING SYSTEM

У статті досліджено підходи до сутності та характерні риси глобальних викликів. Відмічено, що банки є основ?
ними фінансовими посередниками та відіграють важливу роль у розвитку суспільства, а функції банків усе більше
виходять за межі простого фінансового посередництва. Визначено актуальні виклики розвитку світової економіки
та розглянуто види викликів, які формувалися протягом становлення й розвитку банківської діяльності. Підкресле?
но, що загрози курсовій стабільності пов'язані із впливом невизначеності на світових валютних ринках, девальвацій?
ними процесами у світі, значним дефіцитом торговельного балансу України, зростаючими витратами на обслугову?
вання зовнішнього боргу тощо. Відзначено, що труднощі забезпечення фінансової стабільності у післякризовий пе?
ріод в Україні зумовлені суттєвою сегментацією економічної і фінансової систем.
The article examines the approaches to the essence and characteristics of global challenges. Banks are the main
financial intermediaries and play an important role in the development of society and the function of banks increasingly
go beyond simple financial intermediation. Identified current challenges of the global economy and the types of calls
that were formed during the formation and development of banking activities. Emphasized that the threat to exchange
rate stability associated with the impact of uncertainty on the global currency markets, devaluation processes in the
world, a significant deficit in the trade balance of Ukraine, the growing cost of servicing the foreign debt. It is noted that
the difficulty of securing financial stability after the crisis in Ukraine is due to a significant segment of the economic and
financial systems.

Ключові слова: виклик, глобальний виклик, банківська система, глобалізація, криза.
Key words: challenge, global challenge, banking system, globalization, crisis.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Основними характерними рисами середови/
ща, в якому функціонує банківська система, на
сьогодні є: формування глобального ринку,
лібералізація валютних, інвестиційних та кре/
дитних ринків, диверсифікація механізмів кон/
центрації інвестиційних ресурсів та синхроні/
зація фінансових криз. Кожен з цих процесів є
наслідком неправильного реагування на гло/
бальні виклики для банківської системи. Це
пов'язано з тим, що банки є основними фінан/
Передплатний індекс 21847

совими посередниками та відіграють важливу
роль у розвитку суспільства. Функції банків усе
більше виходять за межі простого фінансово/
го посередництва. Вони стають важливим ме/
ханізмом проведення державної грошово/кре/
дитної політики, а через неї — впливу на всі
економічні процеси та зміни у суспільстві. Ве/
лика кількість вчених ці зміни називає викли/
ками [9, 11, 13]. Тому з'являється необхідність
дослідити сутність поняття "глобальний ви/
клик" та його характерні риси.
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Таблиця 1. Узагальнення підходів до визначення
поняття виклику
Автор
Великий тлумачний
словник сучасної
української мови
О. Бодрук

Н. Різник

О. Сергунін
П. Бєлов

Визначення
Виклик - вимога, спонукання до будь-яких дій,
відносин; заклик до змагання, до участі в чомунебудь; категорична, різка пропозиція вступити в
боротьбу, поєдинок [2]
Виклик - проблема, що набула з певних причин та у
певний відтинок часу сильного звучання і загострено
сприймається політичною елітою, має, на її думку,
важливе, пріоритетне значення [3]
Виклик – це протидія здійсненню захисту, перешкода
на шляху до безпечного розвитку [4]

Спільне
У сутності виклику
автор вбачає
вимогу

Відмінне
Виклик - категорична,
різка пропозиція вступити
в боротьбу

—

Зникне політична еліта —
зникнуть виклики.

Виклик є
протидією

Виклик - сукупність обставин не обов’язково
загрожуючого характеру, але, безумовно таких, що
вимагають реагування на них [5]
Виклик – це прояв загрози, що вимагає реагування з
метою запобігання або зниження шкоди [5]

Виклик – вимога до
реагування

В сутності поняття
вбачено перешкоду на
шляху до безпечного
розвитку
Виклик - сукупність
обставин не обов’язково
загрожуючого характеру
Виклик – це прояв загрози

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням існуючих глобальних ви/
кликів для різних галузей економіки займались
такі науковці, як Рогач О.І., Сіденко В.Р.,
Шимаї М., Цікановська Н.А., Кричевська Т.,
Лук'яненко Д., Желюк Т.Л., Поліщук Л.С., Ра/
дєва М., Мартиненко В.В. та інші. Однак, зва/
жаючи на велику розбіжність поглядів на
сутність глобальних викликів, з'являється по/
треба в їх структуризації.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є розробка теоретико/мето/
дологічних положень щодо з'ясування сутності
глобальних викликів (та структуризація
підходів до даного поняття) для банківської
системи.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На сьогоднішній день банки є основними
фінансовими посередниками та відіграють важ/
ливу роль у суспільстві. Розвиток функціональ/
них особливостей банківської системи вагомо
впливає на всі економічні процеси у суспільстві.
Економіка схильна до розвитку лише за умови
достатності грошових коштів, які вимагають
відповідних ресурсів. Кожен з цих ресурсів
формується під впливом глобальних викликів
для таких сфер, як суспільство, цивілізація,
економіка (елементом якої є банківська систе/
ма) та ін. У кожній зі сфер ці виклики взаємо/
пов'язані та взаємозалежні.
Історично розвиток суспільства поділяєть/
ся на декілька періодів, та одним з найвагомі/
ших є поява цивілізацій. Цивілізація — це сту/
пінь розвитку суспільства, його самооргані/
зації і саморегуляції, який характеризується
тим, що взаємини між соціальними суб'єкта/
ми, між різними сторонами життя регламен/
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туються, регулюються за допомогою виробле/
них установок, норм, законів, а також органі/
зацій і установ, які забезпечують життєді/
яльність суспільства в його поступальному
розвитку.
Один з основоположників цивілізаційної
теорії Арнольд Джозеф Тойнбі, формуючи
концепцію "виклик — відповідь", у своїй праці
"Дослідження історії" [1] довів, що виникнен/
ня цивілізацій пов'язане з появою певного ви/
клику історичної ситуації і адекватною відпо/
віддю на нього. Такий виклик спонукає до ро/
сту цивілізацій. Відповіддю на виклик сусп/
ільство вирішує поставлене перед ним завдан/
ня і цим переводить себе у більш високий, дос/
коналий стан. Неможливість адекватної ре/
акції на виклик означає деградацію суспіль/
ства.
Виклик — фундаментальна проблема, з
якою стикається система впродовж свого жит/
тєвого процесу. А відповідь показує як систе/
ма справляється з даною проблемою, яке вирі/
шення вона їй знаходить, яку поведінку обира/
ють її елементи, коли історична ситуація ста/
вить під загрозу саме їх існування. Найчастіше
виклик — це зовнішній стимул розвитку систе/
ми, а відповідь — внутрішній. Існують різні
підходи до тлумачення сутності виклику (табл.
1).
О. Бодрук пов'язує розуміння виклику із
суб'єктивним сприйняттям політичною елітою
певної проблеми. Однак сприйняття різних
політиків актуальності однієї й тієї ж пробле/
ми може значно варіюватись, й до того ж, не
відповідати реальному стану речей, тож вико/
ристовувати такий критерій для формалізації
поняття виклику, на наш погляд, не конструк/
тивно.
Підхід Н. Різника дещо суперечить се/
мантичному значенню слова "виклик". Так,
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Таблиця 2. Узагальнення підходів до визначення
поняття глобального виклику
Автор
Рогач О.І.

Визначення
Глобальні виклики - динамічні зміни у
світовому господарстві [9]

Сіденко В.Р.

Глобальний виклик - потреба в здійсненні
докорінної трансформації сучасної глобальної
світ-системи [10]

Шимаї М.

Глобальні виклики - проблеми, які
характеризують кризові явища в економіці
[11]
Глобальні виклики - ризики глобальної
економіки, основними з яких є економічний
диспаритет та глобальна неспроможність
урядів (як високорозвинутих країн, так і країн
із ринком, що формується, зокрема України)
[12]
Глобальний виклик - неадекватність усталеного
змісту грошово-кредитної політики сучасному
економічному й інституційному середовищу
[13]

Цікановська Н.А.

Кричевська Т.

у Великому тлумачному словнику сучасної
української мови слово "виклик" пояснюєть/
ся як "вимога, спонукання до будь/яких дій,
відносин". Натомість протидія — це "дія, що
спрямована проти іншої дії, перешкоджає
їй ", п ере шко да — це "те , щ о з аважає
здійсненню чого/небудь". Отже, якщо вик/
лик спонукає до реагування, наприклад, на
певні обставини, то протидії, перешкоди за/
важають цьому, тому ці поняття не можна
ототожнювати.
Погляди О. Сергуніна та П. Бєлова є абсо/
лютно протилежними, але не достатньо широ/
кими для повного розуміння сутності виклику.
Зважаючи на вищесказане, під викликом
пропонуємо розуміти спонукання до виникнен/
ня нових елементів та зв'язків між ними вна/
слідок того, що старі вже не працюють.
Сучасна парадигма глобального економіч/
ного розвитку обумовлює необхідність
здійснювати трансформацію та модернізацію
національної соціально/економічної системи,
враховуючи не тільки національні особливості
відносин і ринкових механізмів, а й світового,
глобального ринку.
Сучасна глобалізація стала суперечливим
результатом довготривалого історичного роз/
витку людства. Економічні, соціально/по/
літичні та культурні процеси набули об'єктив/
ного характеру, отже, глобалізація означає те,
що на перший план виходять інтереси світової
співдружності у цілому, а також тих інститутів
і організацій, які ці інтереси представляють і
захищають.
У другій половині ХХ та на початку ХХІ ст.
відбулися значні зміни в глобальному економі/
чному середовищі. Основними тенденціями ци/
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Спільне
Сутність
глобальних
викликів
переплітається
зі змінами в
світовому
господарстві
Глобальні
виклики
пов’язують з
явищами,
притаманними
лише
економіці

Відмінне
Глобальні виклики –
це динамічні зміни
Глобальний виклик –
це потреба

Глобальні виклики –
це проблеми
Глобальні виклики –
це ризики

Глобальний виклик –
це неадекватність

вілізаційних процесів є перехід до якісно ново/
го технологічного рівня виробництва, що ба/
зується на знаннях, інформаційних ресурсах і
технологіях, а також лібералізацій ні процеси,
які відбуваються у світі через глобалізацію та
регіоналізацію розвитку країн. Загальновизна/
ною стала теза, що розвиток національної еко/
номіки залежить від інвестиційної діяльності.
Причому іноземний капітал, залишаючись до/
датком до національного, може відігравати
роль каталізатора у розвитку економіки як у
масштабах всієї країни, так і в окремих регіо/
нах [6].
Нинішній етап цивілізаційного розвитку зу/
мовлює необхідність розробки новітніх
підходів до вивчення та усвідомлення процесів
функціонування світового економічного про/
стору, сутності сучасної парадигми світового
фінансового середовища і глобальної фінансо/
вої банківської архітектури.
Виклики для суспільства та цивілізацій є
викликами більш високого порядку та знахо/
дяться поза межами даного дослідження, але
зважаючи на взаємозалежність всіх струк/
турних ланок суспільства, маємо змогу роз/
робити теоретичні положення сутності вик/
ликів для економіки, тобто глобальних вик/
ликів.
Сутність поняття "глобальний виклик" зна/
ходить своє відображення у працях багатьох
науковців (табл. 2).
Д. Лук'яненко розглядає глобалізаційні
виклики, які виявляються в посиленні суспіль/
них суперечностей практично на всіх рівнях із
превалюванням відповідних лідерських амбіцій
— особистісних, корпоративних, міждержав/
них, глобальних [14].
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Доктор економічних наук Рогач О.І. під гло/
бальними викликами розуміє динамічні зміни у
світовому господарстві. На нашу думку, виклик
може бути спровокованим у більшій мірі нега/
тивними змінами, тому дане визначення не є
повним.
Одним із таких "викликів" економіки є гло/
балізація світових ринків. Успішне завершен/
ня Уругвайського раунду багатосторонніх пе/
реговорів з питань лібералізації міжнародної
торгівлі створює нову ситуацію в цій сфері.
Незважаючи на певну суперечливість підсум/
кових документів, включення в них таких пи/
тань, як торгівля послугами, проблеми інте/
лектуальної власності, торговельні аспекти
інвестицій, означає не тільки подальшу глоба/
лізацію найдинамічніших сегментів світового
ринку — ринків послуг і технології, а й уніфі/
кацію інвестиційного клімату для ТНК, усу/
нення бар'єрів для їхніх операцій, необхідність
для більшості країн переглянути свої націо/
нальні законодавства, погоджуючи їх із за/
гальносвітовими нормами. Все це потребує
подальшого збільшення "відкритості" еко/
номік і ставить перед країнами цілу низку но/
вих складних проблем [9].
У зв'язку з транснаціоналізацією світової
економіки, автор відносить до глобальних ви/
кликів реалізацію ініціативи з формування
правил і процедур вільного руху іноземних ка/
піталовкладень. Завданням виклику має стати
не тільки значне зменшення наявних обмежень
на діяльність ТНК, а й усунення конфліктів
між країнами (і навіть окремими їх частина/
ми), що конкурують за отримання зарубіжних
інвестицій у новому світі глобального вироб/
ництва.
Ще один "виклик" породжується так зва/
ною глобалізацією. Величезні фінансові ресур/
си ТНК і ТНБ, небачені за рівнем інтенсивності
транскордонні фінансові трансакції цих
суб'єктів, поява нових механізмів та інстру/
ментів міжнародних фінансових операцій і
формування глобального фінансового ринку,
через який здійснюється перерозподіл коло/
сальних фінансових ресурсів, — ці та інші
ознаки фінансової глобалізації створюють
нову ситуацію у світовій економіці [9].
На нашу думку, виклик може бути на/
слідком змін (або навпаки), але по своїй суті
виклики не є змінами.
Приєднуємось до думки венгерського про/
фесора М. Шимаї, який вважає, що глобальні
виклики є проблемами, які характеризують
кризові явища в економіці. Ці проблеми впли/
вають на поточну глобальну фінансову та еко/

64

номічну кризу або вона впливає на них. До та/
ких криз слід віднести:
— криза наднагромадження. Її сутність по/
лягає в тому, що продуктивно може інвестува/
тися тільки частина капіталу, а норма прибут/
ку в деяких нефінансових галузях до кризи
була досить низькою. Тому основна частина
акумульованих коштів пішла у фінансовий сек/
тор, що призвело до появи великих фінансових
"бульбашок";
— глобальна екологічна криза. Масштаби
нагромадження матеріального багатства та ви/
користання ресурсів, так само як і виділення в
довкілля шкідливих речовин, ще більше розши/
рилися;
— глобальна продовольча криза. Щоб на/
годувати населення, яке збільшується, людству
в найближчі 40 років доведеться подвоїти ви/
робництво продовольства — тільки так буде за/
доволений зростаючий попит;
— "криза соціальної інтеграції";
— легітимаційна криза політичної системи
— репрезентативної демократії;
— глобальна криза безпеки [11].
Кандидат економічних наук Т. Кричевська
під викликами розуміє неадекватність устале/
ного змісту грошово/кредитної політики сучас/
ному економічному й інституційному середо/
вищу, зокрема щодо:
— цілей;
— механізмів та інструментів;
— результатів;
— неефективності застосування універ/
сальних і стандартних інструментів ГКП в різ/
них інституційних середовищах.
Першим викликом традиційному розумінню
цілей ГКП стало те, що в умовах кризи не спра/
цьовує прийнятий розподіл цілей між двома
інструментами макроекономічного регулюван/
ня — грошово/кредитною і фіскально/бюджет/
ною політикою.
Другий виклик пов'язаний з неадекватністю
новим реаліям загальноприйнятих механізмів
ГКП. Зміст даного виклику в умовах кризи по/
лягає, по/перше, в неефективності процентної
ставки як інструмента ГКП; по/друге, у відсут/
ності зв'язку між короткостроковою ставкою
центрального банку і довгостроковими ставка/
ми; по/третє, в неефективності інструментів
репо, що не впливають на структуру балансу
центрального банку й економічних суб'єктів;
по/четверте, в тому, що не працює система ав/
томатичного розподілу емісійних ресурсів між
суб'єктами господарювання.
Третім викликом для ГКП є невизна/
ченість її результатів. Сьогодні висловлюють/
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ся абсолютно полярні думки про те, що відбу/
вається після безпрецедентних заходів моне/
тарного стимулювання — інфляція чи дефля/
ція.
Четвертий виклик — це неефективність за/
стосування універсальних і стандартних
інструментів грошово/кредитної політики в
різних середовищах. Поведінка фінансових
посередників має надзвичайне значення для
ефективності грошово/кредитної політики з
огляду на непересічну роль фінансових інсти/
туцій у монетарному трансмісійному ме/
ханізмі. Мотивація ж і поведінка фінансового
капіталу вельми неоднакові в різних країнах,
незважаючи на використання загальних
міжнародних стандартів банківського нагля/
ду [13].
Багато вчених під глобальними викликами
розуміють пошук шляхів виходу з кризи через
розв'язання низки проблем. Наприклад,
Уманців Ю.М. основну проблему вбачає в
надмірній кредитній експансії. Вона триває
доти, поки не виявиться неможливість отри/
мання доходів від володіння цими активами в
майбутньому. Така експансія може стримува/
тися також діями центрального банку з метою
упередження "перегріву" економіки й інфляції.
Унаслідок гальмування кредитної активності
різко падають ціни на нерухомість і цінні папе/
ри [15].
З/поміж інших причин виникнення фінансо/
вих криз, автор виділяє такі:
— асинхронність розвитку фінансового й
реального секторів економіки;
— неврахування інвесторами системних ри/
зиків на внутрішньому і зовнішньому ринках;
— зростання дисбалансів між обсягами за/
ощаджень та інвестицій;
— тривала дефіцитність поточного рахун/
ку платіжного балансу через домінування спо/
живчого імпорту й надмірних платежів за зов/
нішнім боргом [15].
Глобальний виклик — потреба в розробці
комплексних заходів, зорієнтованих на роз/
в'язання системних завдань.
Т.Л. Желюк, не даючи визначення глобаль/
них викликів, розуміє його як модернізацію
системи управління розвитком економіки.
Дані виклики пов'язані із зростанням плане/
тарних проблем; формуванням нової політи/
ко/економічної моделі світу, що характери/
зується переходом від біполярності до муль/
типолярності; зміною природи міжнародної
конкуренції та пригніченням внутрішніх
ринків низки національних держав; загострен/
ня конфлікту між потребами країн/"глобалі/
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заторів" і потребами національних держав
(держави з розвинутими інноваційними систе/
мами формують цивілізаційні анклави, які виз/
начають сучасний світоустрій через жорсткий
контроль за інформаційними, технологічними
і фінансовими потоками); збільшенням розри/
ву між рівнями економічного розвитку країн,
поява вектора диференціації; міжкраїнною
міграцією економічних, екологічних, соціаль/
них криз; інтеграцією і транснаціоналізацією
світової економіки [16].
Аспірант В.В. Мартиненко до актуальних
викликів відносить:
— нестабільність світової фінансової сис/
теми, яка супроводжується незбалансованістю
світової торгівлі та інвестиційних потоків між
найбільшими економічними центрами світу;
— розширення світових ринків для певних
видів продукції, товарів і послуг;
— поширення кризових явищ;
— експансія передових країн світу;
— дефіцит ресурсів для розширеного роз/
витку [17].
Кандидат економічних наук М. Радєва до
глобальних викликів економіки відносить:
— посилення диспропорцій у розвитку
різних країн світу;
— загострення суперечностей розвитку
міжнародних відносин;
— зниження ефективності механізмів рин/
кового саморегулювання;
— підвищення нестійкості економіки;
— ризики спонтанного розвитку негативних
явищ;
— уникнення корпораціями державного
контролю, скорочення ресурсу державного ре/
гулювання економічних процесів;
— деформації національного відтворюваль/
ного процесу;
— поширення єдиних стандартів на націо/
нальні культури;
— моральне старіння робочої сили;
— посилення дуалістичного характеру еко/
номіки;
— підвищення впливу зовнішніх факторів на
розвиток держави;
— отримання надприбутків за рахунок
підприємств сусідніх країн;
— монополізація застосування нових тех/
нологій та інформації;
— блокування ринків сировини та збуту;
— експансійна цінова політика;
— диктат рівня виробництва товарів та їх
видів;
— гальмування процесу передачі технологій
[18].
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Кандидат економічних наук Поліщук Л.С.
розглядає глобальні виклики в розвитку світо/
вої економіки і торгівлі, що призводять до зро/
стання ролі глобального регулювання. Серед
викликів виділяє:
— необхідність забезпечувати економічне
зростання для підтримки доходів;
— загрози з боку енергетичного сектору;
— загрози з боку багатосторонньої торго/
вельної системи;
— питаннями соціальної справедливості
[19].
Багато науковців асоціюють виклики з ри/
зиками глобальної економіки, основними з
яких є економічний диспаритет та глобальна
неспроможність урядів (як високорозвинутих
країн, так і країн із ринком, що формується, зо/
крема України) [20].
Загрози курсовій стабільності пов'язані із
впливом невизначеності на світових валютних
ринках, девальваційними процесами у світі,
значним дефіцитом торговельного балансу
України, зростаючими витратами на обслуго/
вування зовнішнього боргу, високими деваль/
ваційними очікуваннями населення та гло/
бальною тенденцією до виведення капіталів
із ринків, що розвиваються, в умовах пере/
орієнтації інвесторів на ринки розвинених
країн.
Інфляційні ризики, крім імовірного курсо/
вого чинника, обумовлені передусім впливом
витрат, пов'язаних із подорожчанням імпорто/
ваних енергоресурсів.
Ризики вітчизняної банківської системи
обумовлені її високою залежністю від інозем/
них материнських компаній банків з іноземним
капіталом.
Труднощі забезпечення фінансової стабіль/
ності у післякризовий період в Україні зумов/
лені суттєвою сегментацією економічної і
фінансової систем. Без усунення структурних
диспропорцій реальним є ризик уповільнення
економічної динаміки та поглиблення дисба/
лансів фінансової системи.
Узагальнюючи точки зору провідних нау/
ковців з даної тематики, можна стверджувати,
що глобальні виклики:
— це потреба у реакції на зміни у системі
(суспільній, економічній та ін.);
— це спонукання до виникнення чогось но/
вого внаслідок того, що старе вже не працює;
— це трансформація суспільно/економічної
системи з старої в нову внаслідок виникнення
кризових ситуацій.
Глобальні виклики для банківської систе/
ми — значні зміни у банківській діяльності,
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викликані трансформаційними процесами у
глобальній економіці, кризами, дисбаланса/
ми.
ВИСНОВКИ

Отже, відповідно до поставленої мети, роз/
роблено теоретичні засади сутності глобальних
викликів. До характерних рис глобальних ви/
кликів варто віднести:
— посилення суперечностей між елемента/
ми економічних відносин;
— необхідність адаптації до трансформац/
ійних процесів у світовій економіці;
— потреба в реакції на глобальні зміни.
Також досліджено, яким чином корелюють/
ся глобальні виклики, які мають вплив на еко/
номіку та суспільство зокрема.
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AGRICULTURAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT USING
A FOREIGN EXPERIENCE

Аграрна освіта для формування сталого розвитку сільського господарства дозволяє кожному наступному поко?
лінню отримувати знання, навички, цінності, які є життєво необхідними для формування майбутнього. Аграрна ос?
віта в якості забезпечення сталого розвитку сільського господарства передбачає включення критичних питань сього?
дення в навчальний процес. Це також дозволяє застосовувати методологію навчання, яке мотивує та надихає молодь
брати безпосередню участь у забезпеченні сталого сільського господарства. Аграрна освіта для сталого розвитку
розвиває у студентів критичне мислення, усвідомлення наслідків згубної діяльності людини в майбутньому та вміння
приймати рішення шляхом колаборації зусиль.
Тому в статті розглянуто основні принципи системи аграрної освіти в США в поєднанні з практичними аспекта?
ми сільського господарства. Також наведено методи підтримки галузі та шляхи досягнення довіри між сільськогос?
подарським виробником та державою.
Agricultural education to create sustainable agriculture allows each successive generation to acquire knowledge,
skills, values that are vital to shaping the future. Agricultural education for sustainable agricultural development includes
the critical issues in the present study process. It also allows using the methodology of teaching that motivates and
inspires young people to participate directly in sustainable agriculture. Agricultural education for sustainable development
develops students' critical thinking, awareness of the harmful effects of human activities in the future and ability to make
decisions through collaboration efforts.
Therefore, the basic principles of the agricultural education system in the United States combined with the practical
aspects of agriculture are discussed in the article. The methods support of the industry and ways to achieve trust between
farmers and the state are reviewed.

Ключові слова: система освіти, сільське господарство, сталий розвиток, аграрний кон6
салтинг, практичне навчання.
Key words: education system, agriculture, sustainable development, extension, case stady.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

"Освіта суспільства — це надія на майбутнє
та найефективніший засіб для досягнення ста/
лого розвитку." — це повідомлення було зроб/
лене в доповіді ЮНЕСКО "Освіта для сталого
майбутнього" в 1997 році. П'ять років потому
воно було доведене до відома світових лідерів
в Йоганнесбурзі, таким чином, прокладаючи
шлях до створення Десятиліття Організації
Об'єднаних Націй, головна мета якого полягає
в переході суспільства на сталий тип розвитку
(2005—2014 роки) [1].
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На сьогодні все більшого визнання в якості
невід'ємного елементу стратегії створення кон/
цепції сталого розвитку отримує здатність мо/
білізації та використання науки й техніки.
Через те, що агропромисловий комплекс
посідає одне з найважливіших місць в розвит/
ку економіки України, головна увага в статті
присвячена саме сталому розвитку сільського
господарства. Станом на 1 січня 2014 року
сільське населення України становило 31,0%
від загальної чисельності населення [2], в той
час, як, наприклад, у Сполучених Штатах Аме/
Передплатний індекс 21847
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рики даний показник становив 19,3 % [3]. Такі
дані свідчать про важливість сільськогоспо/
дарського розвитку та забезпечення галузі ви/
сококваліфікованими спеціалістами в аграрній
сфері.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті полягає у висвітленні ролі аг/
рарної вищої освіти в формуванні та розвитку
свідомості майбутнього покоління, забезпечу/
ючи поступовий перехід сільського господар/
ства на сталий розвиток.
На жаль, дана проблема є недостатньо вис/
вітлена українськими науковцями та молоди/
ми вченими, що і спонукало автора на обрання
теми дослідження.
Більше того, нам випала неймовірна мож/
ливість у 2014 пройти наукове стажування за
програмою обміну викладачами терміном 5 мі/
сяців в Державному університеті Колорадо
Сполучених Штатів Америки. Тому, вважаємо
за корисне поділитися інформацією та порівня/
ти українську систему освіти з міжнародною,
на прикладі США, та висвітлити її роль у фор/
муванні концепції сталого розвитку сільсько/
го господарства та суспільства в цілому.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сільське господарство являється відкритою
системою, що піддається впливам зовнішнього
середовища, в якому розвивається та функціо/
нує. Тому для створення концепції сталого роз/
витку сільського господарства необхідне фор/
мування відповідних заходів не лише на рівні
господарства, але й на рівні держави.
Про які елементи впливу йдеться?
Це підтримка сільського господарства, його
регулювання та забезпечення галузі високо/
кваліфікованими кадрами.
Зміна суспільної свідомості та бачення на/
вколишнього середовища є одним з найважли/
віших кроків у створенні концепції сталого роз/
витку. Процес зміни суспільної свідомості є
значно довготривалим і потребує багато зу/
силь. Тому провідна роль у цьому належить
вищим навчальним закладам, бо саме в стінах
університетів/коледжів формується свідомість
майбутнього покоління.
Спроби впровадження Болонської системи
освіти, яка є спільною для країн ЄС, у вітчиз/
няну вищу освіту виявились досить невдалими,
адже вони зачепили лише незначні аспекти ос/
вітнього процесу (наприклад, рейтингова сис/
тема оцінювання), але при цьому не дали знач/
ної свободи студентам у формуванні свого
власного графіку навчання. А саме це, на наш
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погляд, є ключовою різницею між українською
вищою освітою та американською системою
[4].
Перебуваючи в Державному університеті
Штату Колорадо, ми мали можливість деталь/
но ознайомитися з процесом навчання в одно/
му з найкращих університетів США. Слід відра/
зу зазначити, що в системі освіти США універ/
ситети мають значну, якщо не сказати повну,
свободу щодо власної політики у навчанні.
Окрім цього, економічні та аграрні спеціаль/
ності тісно переплітаються з питанням стало/
го розвитку суспільства. На жаль, у рамках су/
часної української освітньої системи знання в
області сталого розвитку не виступають в
якості пріоритету.
Найбільшим поштовхом і необхідністю в
трансформації аграрної освіти виступає зміна
клімату, питання кількості і якості води, здо/
ров'я нації, якість продукції сільського госпо/
дарства та збереження навколишнього середо/
вища.
Знання про сталий розвиток є одними з най/
складніших і виходять за рамки дисциплінар/
них кордонів, вузькоспеціалізованих знань і
традиційних дисциплін.
У системі вищої освіти США є "land/grant
university", що в перекладі означає "універси/
тет, наділений земельною ділянкою". Такі уні/
верситети були запровадженні штатами з ме/
тою отримання переваги законопроекту, який
передбачав наділення землею аграрних ко/
леджів (Morill Act) у 1862 і 1890 роках. Даний
закон Морілла вперше було запропоновано в
1857 році, але пізніше на нього було накладене
вето президента Джеймса Б'юкенена. В 1861
році закон Морілла повторно був запропоно/
ваний за умови, що визначені університети в
кожному штаті, які були наділені землями, по/
винні будуть спеціалізуватися на підготовці
фахівців військової підготовки, інженерії, а
також спеціалістів сільськогосподарської га/
лузі. Площа земельних наділів для таких уні/
верситетів становила 30 тис. акрів (120 км кв.) з
кожного штату [5].
На сьогодні, однією з місій land/grant уні/
верситетів є підготовка висококваліфікованих
спеціалістів в галузі сільського господарства
шляхом застосування практичних аспектів у
навчальній програмі.
Як вже відмічалося, вища освіта США має
унікальну академічну свободу щодо створення
і розвитку нових ідей, формування системи
комунікації з суспільством та їхніми проблема/
ми. Але найголовніша особливість, яку б хоті/
лося відмітити, це навчання студентів за мето/
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дологією "case study". Така методологія
передбачає побудову навчального проце/
су на реальних проблемах сільського гос/
подарства. Викладач використовує ре/
альні дані підприємств, актуальні питан/
ня розвитку протягом всього навчально/
го процесу. Така методологія навчання
дозволяє не лише навчити студентів більш
креативно мислити, а й впроваджувати
їхні результати знань та ідей в розвиток
сільського господарства.
Чи можлива така трансформація в ук/
раїнських вищих навчальних закладах?
Рис. 1. Загальна система аграрної освіти
Зміна системи освіти — це не лише
затверджений нормативний документ, а
Для формування концепції сталого розвит/
й глибокий соціокультурний перелом поколінь,
що є найбільш складним і довготривалим про/ ку сільського господарства і успішного її фун/
цесом, але одним із найголовніших етапів кціонування фермер, окрім гарного організа/
тора та управлінця, повинен бути ще й науко/
трансформації.
Якою ж повинна бути агарна система осві/ вцем. Не менш важливим моментом є забезпе/
ти? Вона повинна включати нові методи навчан/ чення довіри між фермером/підприємцем і дер/
ня і нести практичний характер. Університети/ жавою; між сільськогосподарським виробни/
коледжі повинні функціонувати як повністю ком і наукою; сільськогосподарськими вироб/
інтегровані товариства, які мають соціально/ никами між собою. Досягти такого рівня мож/
екологічну модель всередині і знаходяться у на шляхом запровадження системи підтримки
взаємозалежності з місцевими, регіональними фермера/підприємця, яка б виражалася не
і глобальними проблемами сільського госпо/ лише в інвестуванні, а й у вигляді консульту/
дарства. В багатьох випадках, ми вважаємо, що вання.
Тому в аграрних вищих навчальних закла/
навчання, дослідження і відносини з місцевим
суспільством є окремими один від одного (рис. дах США розвинений "Extension activity", що в
перекладі означає "аграрний консалтинг", ос/
1).
В іншому випадку, коли освіта студентів новним завданням якого є впровадження ре/
тісно переплітається з проблемами навколиш/ зультатів наукових досліджень безпосередньо
нього середовища, ці заходи утворюють склад/ на поля підприємства.
На сьогодні, аграрний консалтинг (exten/
ну мережу навчання і досвіду (рис. 2).
sion) у США працює в шести найголовніших
Всі елементи системи освіти мають вирі/
шальне значення для досягнення трансформа/
ційних змін, які можуть відбутися лише за
спільної участі голови, серця і рук (head, heart
and hand).
Студенти, викладачі та випускники, які в
змозі подолати повсюдну, широко поширену
форму навчання, що панує в Україні, повинні
використовувати тісний зв'язок між навчаль/
ними програмами та дослідженнями; розумі/
ти і знижувати будь/які негативні соціальні і
екологічні виявлення в закладах; здійснюва/
ти роботу з поліпшення місцевих і регіональ/
них громад для формування бажання здоро/
во жити і харчуватися високоякісною продук/
цією.
Протягом стажування в США, окрім озна/
йомлення з системою освіти, ми мали мож/
ливість детально вивчити принципи аграрно/
го виробництва, взаємозв'язок між фермер/
ством, університетом/коледжем та урядом.
Рис. 2. Інтегрована система аграрної освіти
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напрямах. Наведемо інформацію коротко про
кожен з них.
Програма "4/H Розвиток молоді" формує
важливі життєві навички молодого покоління,
допомагає у прийнятті правильного життєво/
го вибору. Діти вчаться математики, соціальним
навичкам, беручи участь у практичних проек/
тах та заходах.
Програма "Сільське господарство" досліджує
та навчає суспільство новим способам отриман/
ня доходу за рахунок альтернативних підпри/
ємств, поліпшення маркетингової стратегії та уп/
равлінських навичок, а також орієнтується на
допомогу селянам і фермерам підвищити продук/
тивність за рахунок раціонального використан/
ня ресурсів, боротьби з сільськогосподарськими
шкідниками, тестування грунту, практики вироб/
ництва тваринництва та маркетингу.
Програма "Розвиток лідерських якостей"
готує фахівців з розширення, волонтерів для
здійснення програм в садівництві, здоров'я і
безпеки, питань сім'ї та споживача, волонтерів
для програми "4/H Розвиток молоді", надає
знання про роль лідерів в суспільстві.
Програма "Раціональне використання при/
родних ресурсів" вчить фермерів та домовлас/
ників використовувати природні ресурси ро/
зумно з метою захисту навколишнього середо/
вища. Забезпечує освітніми програмами у сфері
якості води, управління лісовими ресурсами,
компостування, поводження з відходами та їх
утилізація.
Програма "Сім'я та споживач" допомагає
сім'ям стати стійкими і здоровими, навчаючи
принципам раціонального харчування, навич/
кам приготування їжі, догляду за дітьми, сімей/
ного спілкування, фінансового управління, і
стратегії в галузі охорони здоров'я.
Програма "Розвиток економіки та суспіль/
ства" допомагає місцевим урядам досліджува/
ти і створювати життєздатні варіанти для еко/
номічного і суспільного розвитку такі, як: зро/
стання рівня забезпеченості новими робочими
місцями; збереження та розвитку малого і се/
реднього бізнесу; ефективного та скоордино/
ваного реагування на надзвичайні ситуації; ути/
лізації твердих відходів; розвиток туризму; на/
дання професійної освіти; планування земле/
користування [6].
У Сполучених Штатах Америки одним із
критичних питань щодо створення концепції
сталого розвитку сільського господарства є
виробництво органічної продукції. Для цього
існують спеціальні агентства, сервісні органі/
зації та організації з підтримки органічного
виробництва сільськогосподарської продукції
Передплатний індекс 21847

і формування бажання суспільства харчувати/
ся якісною продукцією.
Такими організаціями є: агентство розвит/
ку сільських територій, інститут продуктів, ра/
ціональне харчування та сервіс споживачів,
агентство фермерської підтримки, агентство
консервування та відновлення природних ре/
сурсів, національний інститут їжі та сільсько/
господарського виробництва, сервіс сільсько/
господарського дослідження та інші [7].
На сьогодні питання полягає в розумінні
суспільством важливості сталого розвитку і
його ролі в житті суспільства.
Давайте собі уявимо, що в 21 столітті освіта
всіх студентів буде приведена у відповідність з
принципами сталого розвитку сільського гос/
подарства. Для досягнення цієї мети, зміст на/
вчання вимагає міждисциплінарне системне
осмислення — динаміки й аналізу для всіх ос/
новних спеціальностей і наукових ступенів.
Такі трансформаційні процеси необхідні як на
місцевому, регіональному, так і на глобально/
му рівнях протягом коротко/, середньо/ та дов/
гострокового періоду.
Надання студентам знання ізольовано від
реальної системи взаємозв'язків між явищами
та факторами призводить до формування вузь/
коспеціалізованої досвідченості майбутніх
фахівців, що знижує, а в деяких випадках уне/
можливлює ефективне вирішення завдань.
Свідоме розуміння того, як взаємодіють між
собою людська діяльність і природне середо/
вище, має вирішальне значення для сталого
розвитку сільського господарства в 21 сторіччі.
Уявімо, що кожен студент/випускник аграрно/
го університету чи коледжу знатиме як розви/
вати господарську діяльність використовуючи
відновлювальні джерела енергії, запроваджу/
ючи безвідходну модель виробництва.
Нове формування аграрної освіти буде
включати шляхи відтворення культурного і біо/
логічного різноманіття, обидва з яких мають
критичне значення для створення концепції ста/
лого розвитку сільського господарства. Така ос/
віта буде покликана вивчати, як жити і діяти
відповідно інтересам природи, а не капіталу.
Контекст навчання буде передбачувати
зміни в формуванні свідомості студентів про
взаємозалежність середовища та діяльності
людини, цінностей та етики. Результатом цьо/
го стане розуміння майбутніх поколінь,
що людство є невід'ємною частиною природи,
усвідомлення того, наскільки вирішальне зна/
чення мають екологічні послуги для людсько/
го існування, і як знизити негативний вплив
людської діяльності на екологію.
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Рис. 3. Роль аграрної освіти в системі взаємозв'язків сільського господарства

Тому в процесі створення аграрної систе/
ми освіти 21 століття, особлива увага повинна
приділятися вивченню реальних проблем роз/
витку сільськогосподарських підприємств як на
локальному, так і на більш широкому рівні. Як
відомо, 80% отриманих знань та навичок кра/
ще засвоюються студентами шляхом їх прак/
тичного використання, і лише 10—20% засво/
юється під час читання та слухання [8].
Також навчальні програми повинні включа/
ти групову роботу студентів для того, щоб в
майбутньому в якості спеціалістів вони могли
ефективно співпрацювати в колективі і мали
навички знаходити оптимальні шляхи розвит/
ку підприємства в різних ситуацій.
Аграрні університети/коледжі виступають
"мікрокосмосом" в більш масштабній системі, яким
є галузь сільського господарства. Таким чином,
спосіб існування університету в повсякденній
діяльності є важливою демонстрацією шляхів до/
сягнення екологічної відповідальності ведення
сільського господарства та зміцнення бажаних
цінностей і моделей поведінки суспільства. Ці за/
ходи забезпечують унікальні можливості для на/
вчання, дослідження та викладання. Окрім цього,
це один з найбільш ефективних стратегій для ство/
рення сильного почуття співвиробництва.
Для прикладу, 4100 вищих навчальних за/
кладів США являються великими економічни/
ми двигунами з річним оперативним бюджетом
на загальну суму 200 млрд доларів (2000 рік).
Це більше, ніж ВВП 25 країн світу. Уявімо, на/
скільки більш ефективними стануть економічні
важелі при умові спільних закупівель продуктів
та послуг з місцевою громадою! Залучення вик/
ладацького складу та студентів для здійснення
досліджень в якості невід'ємної частини на/
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вчального процесу, значно б зміцнило зв'язок
між освітою та сільським господарством, що
сприяло б усталеності почуття відповідальності
та турботи перед місцевими громадами та еко/
системою.
Чи в змозі українська система вищої освіти
відповісти на виклики майбутнього? Це питання
волі й часу. На думку автора, зміни, перш за все
повинні відбутися в категорії цінності як на інди/
відуальному, так і на колективному рівнях. При/
чому зміни повинні відбутися протягом 1 — 2 де/
сятиліть. Зрештою, дитина, яка сьогодні ходить
до дитячого садку, в 2020 році закінчить коледж.
На нашу думку, ефективними будуть зміни в
тому випадку, коли 3 аспекти вищої освіти (нау/
кові дослідження, операційна діяльність універ/
ситету, зовнішнє середовище) інтегруватимуть в
навчальну програму як ціла частина (рис. 3).
Звичайно, цей вид трансформації в галузі
аграрної освіти має неабиякий вплив на плану/
вання діяльності коледжів/університетів. У
свою чергу зміни матимуть вплив на ступінь
взаємозв'язку вищого навчального закладу на
зовнішнє середовище, в тому числі, на розви/
ток сільського господарства.
Розробники навчальних та дослідницьких
програм мають унікальну можливість та без/
прецедентну відповідальність зв'язати курс
вищої освіти на взаємозв'язок з громад кістю
сільських територій та сільськогосподарськи/
ми підприємствами. Планувальники повинні
зрозуміти та сформувати необхідність перева/
ги ВНЗ в якості лідерів і курсуючих у створенні
концепції сталого розвитку та донести цю
інформацію до широкого кола зацікавлених
сторін. Цей процес повинен включати як
внутрішній склад (студенти, кафедра, факуль/
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тет, персонал експлуатаційного обслуговуван/
ня та ін.), так і сторони ззовні (випускники,
батьки, місцеві та регіональні спільноти, май/
бутні роботодавці агропромислового вироб/
ництва, інвестори та ін.).
ВИСНОВКИ

Отже, такі зміни в освіті матимуть переваги
щодо підвищення якості підготовки майбутніх
фахівців та науковців; зростання поваги й до/
віри до ВНЗ; зниження економічних, соціаль/
них та екологічних витрат; тісна співпраця з
сторонами аграрного виробництва та задово/
лення потреб фермерів в наукових результатах
дослідження; виконання моральних та соціаль/
них обовязків вищих навчальних закладів пе/
ред суспільством та державою.
Сталий розвиток можливий за умови, що
суспільство буде готове усвідомлювати не/
обхідність переходу. Тому діяльність коледжів/
університетів в області формування покоління
нового часу може стати критичним стержнем в
створенні концепції сталого не лише сільського
господарства, а й суспільства в цілому.
Перспективи подальших досліджень поля/
гають у розробленні нами нового курсу на/
вчальної програми "Сталий розвиток сільсько/
го господарства", який буде орієнтуватися на
підготовку спеціалістів аграрної сфери. Курс
буде побудований на практичному навчанні
студентів з використанням методології "case
study", з залученням групових проектів.
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DIRECTIONS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF FOOD MARKET OF VINNITSA REGION
Автором обгрунтовано необхідність розробки стратегії розвитку продовольчого ринку Вінницької області в кон?
тексті забезпечення продовольчої безпеки. Визначено місце регіону в структурі продовольчого ринку України. Сфор?
мовано перелік цілей та завдань перспективної стратегії продовольчого ринку. Зазначено необхідні принципи дер?
жавної політики, дотримання яких забезпечить досягнення стратегічних цілей розвитку продовольчого ринку Вінниць?
кої області. Запропоновано алгоритм стратегічного планування розвитку продовольчого ринку, проведено SWOT?
аналіз ринку продовольства області, який дозволив виявити і структурувати його сильні і слабкі сторони, можли?
вості і загрози з боку впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Визначено "точки росту" продовольчого рин?
ку та його функціональні підсистеми, за якими встановлені пріоритети розвитку ринку.
The author analyzes the necessity of development of food market growth strategy in Vinnytsia region in food safety
context. The place of the region in the structure of the food market of Ukraine is also defined. The author forms a list of
goals and objectives of food market strategy. Essential principles of state policy which will ensure growth of food market
of Vinnytsia region are described. The author proposes algorithm of strategic planning of the food market and conducts
SWOT?analysis of the food market area that revealed the structure and its strengths and weaknesses, opportunities and
threats of the influence of the external and internal environment. The "points of growth" of food market and its functional
subsystems are defined. The development of the market is prioritized according to these point.

Ключові слова: ринок продовольства, Вінницька область, стратегія, SWOT6аналіз.
Key words: food market, Vinnytsia region, strategy, SWOT6analysis.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Проблеми розвитку продовольчого ринку
на стратегічну перспективу пов'язані із надзви/
чайно важливими аспектами функціонування
сучасних соціально/економічних систем: про/
довольчою безпекою, сталістю розвитку окре/
мих регіонів, соціальною стабільністю, якістю
життя населення, його здоров'ям тощо.

Значний обсяг напрацьованих рекомендацій
щодо стратегічних перспектив розвитку продо/
вольчого ринку України свідчить про актуаль/
ність проблеми, яка потребує свого вирішення
як на загальнодержавному, так і на регіональ/
ному рівнях. Вінницька області є одним із най/
більших виробників продовольчих ресурсів в
Україні, що обумовлено природно/кліматични/
ми умовами, значним кадровим, технологічни/
ми, науковим потенціалом регіону. Розробка
стратегії продовольчого ринку є важливою
складовою системи стратегічного планування
збалансованого соціально/економічного роз/
витку Вінницької області.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Стратегічні перспективи розвитку продо/
вольчого ринку знайшли відображення у працях
вчених, економістів, багатьох загальнодержав/
них, регіональних, галузевих програмах розвит/
ку. Так, у науковій праці Страшинської Л.В. зап/
ропоновано стратегічні напрями перспективно/
го розвитку окремих національних продоволь/
чих ринків, виходячи з умови забезпечення про/
довольчої безпеки країни [1]. В контексті забез/
печення достатніх параметрів продовольчої без/
пеки розглянуто стратегії ринку продовольства
у дослідженнях наступних авторів: Гойчук О.А.
[2; 3], Саблука П.Т., Юрчишина В.В. [4], Лукіно/
ва І.І. [5] та інших.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Головною задачею уряду будь/якої країни
у сфері продовольчої політики є забезпечення
мінімальних потреб населення в продуктах хар/
чування, бажано за рахунок власних виробни/
чих можливостей. Підвищення рівня самоза/
безпечення є передумовою продовольчої без/
пеки країни. Тому даний аспект є важливим
аргументом, який використовується при фор/
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муванні системи заходів протекціонізму для
підтримки власного сільського господарства та
регулювання імпорту з метою досягнення за/
даного рівня самозабезпечення.
В умовах стабільного розвитку економічних
систем відсутня необхідність у запровадженні
заходів щодо регулювання внутрішнього рин/
ку. Вільне ціноутворення на внутрішньому рин/
ку продовольчої продукції виключає хронічне
перевиробництво надлишків сільськогоспо/
дарської продукції. Тому стабілізація ринку
продовольства, усунення занадто різких коли/
вань цін на них є другою основною метою ре/
гулювання ринку, яка випливає з сезонного
характеру сільськогосподарського виробниц/
тва та часовим лагом у дії закону попиту і про/
позиції.
Основними цілями запропонованими стра/
тегії розвитку продовольчого ринку Вінниць/
кої області є:
1. Створення передумов для динамічного
розвитку продовольчого ринку та агропромис/
лового комплексу області.
2. Формування та розвиток необхідної ін/
фраструктури, а також сприятливого ділово/
го та інвестиційного клімату в системі продо/
вольчого ринку області.
3. Здійснення комплексу заходів для покра/
щення якості життя населення.
4. Реалізація загальнодержавних та регіо/
нальних цільових програм розвитку продоволь/
чого ринку, які покликані забезпечити сталий
розвиток галузей АПК та створити умови для
ефективної діяльності підприємства/суб'єктів
продовольчого ринку.
Завданнями стратегії розвитку продоволь/
чого ринку Вінницької області є:
1. Забезпечення регіонального продоволь/
чого ринку сільськогосподарською продукцією
та готовими харчовими продуктами за рахунок
оптимального використання природно/еконо/
мічного потенціалу в господарській діяльності
підприємств АПК області, а також розвиток
ринкової інфраструктури для забезпечення
доступу продовольчих товарів, вироблених
підприємствами області на зовнішні ринки.
2. Підвищення рівня конкурентоспромож/
ності підприємств/виробників продовольчих то/
варів, покращення інфраструктурного та інфор/
маційного забезпечення сільськогосподарських
підприємств, фермерських господарств, особи/
стих підсобних господарств населення та інших
суб'єктів продовольчого ринку, а також органів
державного управління та споживачів.
3. Удосконалення структури аграрного сек/
тора економіки області, підвищення ефектив/
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ності використання природних ресурсів, роз/
виток нових секторів та створення умов для
зростання сільськогосподарського виробниц/
тва.
4. Підвищення рівня життя, забезпечення
зайнятості сільського населення та підвищен/
ня якості кадрового потенціалу, підвищення
ефективності роботи систем життєзабезпечен/
ня.
5. Створення сприятливого інвестиційного
та підприємницького клімату шляхом розвит/
ку фінансово/кредитної, страхової інфра/
структури, створення умов для розвитку під/
приємництва, а також формування ефективної
системи державного управління.
6. Удосконалення нормативно/правової
бази, спрямоване на формування стабільних
правил здійснення економічної діяльності, що
стимулюють розвиток підприємницької ініціа/
тиви, інвестиційної та інноваційної діяльності,
захист прав інвесторів, дотримання антимоно/
польного законодавства, упорядкування регу/
люючих функцій держави, підвищення ефек/
тивності управління державною власністю.
Стратегія розвитку продовольчого ринку
Вінницької області полягає у створенні єдино/
го економічного простору та гармонічному
розвиткові всіх підприємств/суб'єктів продо/
вольчого ринку на основі їх оптимальної спец/
іалізації в загальнодержавному та міжнарод/
ному поділові праці, використанні ресурсного
потенціалу та конкурентних переваг.
Досягнення стратегічних цілей розвитку
продовольчого ринку Вінницької області мож/
ливе за умови дотримання наступних принципів
державної політики у цій сфері:
— підвищення ефективності державної
підтримки, забезпечення цільового викорис/
тання бюджетних коштів спрямованих на роз/
виток усіх складових продовольчого ринку ре/
гіону, збалансований розподіл засобів держав/
ної підтримки між усіма підсистемами продо/
вольчого ринку;
— використання підходу до надання фінан/
сової допомоги з місцевого бюджету за прин/
ципом "підтримка в обмін на результати", підви/
щення відповідальності одержувачів бюджет/
них коштів за забезпечення виробництва кінце/
вого продукту;
— підвищення відповідальності органів
місцевого самоврядування за результати роз/
витку продовольчого ринку конкретних адмі/
ністративно/територіальних одиниць;
— регулювання балансу інтересів вироб/
ників продовольства та організацій сфер пере/
робки й обміну, створення нових інтегрованих
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і кооперативних структур,
розвиток ринкової інфраст/
руктури;
— надання державної
підтримки в освоєнні іннова/
ційних методів ведення ви/
робництва продовольчих то/
варів;
— розвиток ефективної
системи залучення інвестицій
суб'єктами продовольчого
ринку, розвиток високопро/
дуктивного спеціалізованого
виробництва з використан/
ням інтенсивних технологій,
підтримка інвесторів, які ре/
алізують проекти з макси/
мальним рівнем переробки
сільськогосподарської сиро/
вини та виробництва засобів
виробництва, пошук і вико/
Рис. 1. Схема застосування механізмів формування
ристання різних систем ко/
та реалізації стратегії розвитку продовольчого ринку
мунікацій для обміну інфор/
Джерело: узагальнено автором за результатами власних досліджень.
мацією та узгодження
спільних програм дій влади та учасників ринку господарської продукції, в порівнянні з 2012 ро/
ком, зросла з 6,5 до 7,2 %, отримано прирости
продовольства;
— екологізація технологій виробництва валових зборів та урожайності майже всіх без
продуктів харчування з метою підвищення винятку сільськогосподарських культур.
Продовольчий ринок області має значний
рівня їх якості та покращення навколишнього
експортний потенціал. За 10 місяців 2014 року
середовища;
— формування нових стереотипів поведін/ з регіону експортовано продукції агропромис/
ки та професійної діяльності на продовольчо/ лового комплексу на 368,4 млн дол. США, по/
му ринку, в тому числі шляхом інтенсивного на/ зитивне сальдо зовнішньої торгівлі продоволь/
вчання персоналу, підвищення кваліфікації ке/ чими товарами склало 308,2 млн дол. США.
Товарооборот області за 2013 рік склав
рівників та спеціалістів, проведення про/
26053 млн грн. і зріс у порівнянних цінах на
світницької роботи.
Стратегічне планування розвитку продо/ 10,1%. За темпами зростання обороту роздріб/
вольчого ринку доцільно проводити за наступ/ ної торгівлі область займає 7 місце, а за абсо/
лютним приростом на одну особу — 14 місце
ним алгоритмом (рис. 1).
Вінницька область є аграрно/промисловим серед регіонів України. Частка товарів вітчиз/
регіоном, який здійснює істотний внесок у роз/ няного виробництва в товарообороті продо/
виток продовольчого ринку України. Розвиток вольчих товарів області становить 92,5%. Цей
сільськогосподарського виробництва в області показник є одним з найвищих в Україні.
Продовольчий ринок Вінницької області
характеризується досить високими показника/
ми динаміки. Так, у 2013 р. темпи приросту об/ характеризується позитивною динамікою зро/
сягів виробництва, в порівнянні з 2012 роком стання пропозиції усіх видів продукції, приро/
склали 26,6 %, в тому числі в галузі рослинниц/ стом виробничих потужностей, капітальних
інвестицій, сприятливою зовнішньоекономіч/
тва — 23,1 %, тваринництва — 35,5 %.
У 2013 р. область зайняла перше місце в Ук/ ною кон'юнктурою.
Одним із загальновизнаних в стратегічно/
раїні за обсягами виробництва валової продукції
сільського господарства, виробництву цукрових му плануванні є інструментарій SWOT/аналі/
буряків, плодово/ягідних культур, молока, чи/ зу. SWOT/аналіз, проведений щодо ринку про/
сельності поголів'я ВРХ, у тому числі корів та довольства Вінницької області, дозволяє вия/
друге місце за обсягами виробництва зернових вити і структурувати його сильні і слабкі сто/
та зернобобових культур. Питома вага Віннич/ рони (табл. 1). За допомогою цього аналізу
чини в загальному обсязі виробництва сільсько/ можна визначити потенційні можливості і
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Таблиця 1. Сильні та слабкі сторони продовольчого ринку Вінницької області
Сильні сторони
Вигідне географічне положення регіону
Сприятливі природно-кліматичні умови для виробництва
більшості видів сільськогосподарської продукції
Кількісна та якісна структура населення, трудових
ресурсів регіону
Розгалужена мережа переробних потужностей харчової
промисловості
Достатній розвиток транспортної інфраструктури
регіону
Мережа установ роздрібної торгівлі, ресторанного
господарства, оптово-роздрібних продуктових ринків
Високий науковий та кадровий потенціал аграрної
науки, мережа науково-дослідних, навчальних закладів
аграрного спрямування
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі продуктами
харчування
Наявність позитивного досвіду залучення іноземних
інвестицій підприємствами АПК
Діяльність виробничих, обслуговуючих та збутових
кооперативів

Слабкі сторони
Недостатній розвиток маркетингової інфраструктури
Високий рівень розораності ґрунтів, істотна частка
еродованих, виснажених ґрунтів, неоптимальна структура
посівних площ
Значний рівень зносу виробничих фондів сільського
господарства та харчової промисловості
Енергетична залежність галузей АПК від зовнішніх
постачань
Низький рівень використання побічної продукції та
відходів виробництва
Недостатній рівень залучення інвестиційних ресурсів у
розвиток сільського господарства, харчової промисловості,
збутової мережі області
Недостатній рівень впровадження вітчизняних наукових
розробок у практику суб'єктів продовольчого ринку
Низький рівень експорту безпосередньо підприємствами
області
Низький рівень іноземного інвестування в розрахунку на
душу населення в регіоні
Недостатня мережа обслуговуючих кооперативів в
сільській місцевості

Джерело: власні дослідження.

внутрішні та зовнішні загрози, які існують на
ринку продовольства.
Таким чином, завдання SWOT/аналізу щодо
продовольчого ринку зводяться до:
1) виявлення сильних і слабких сторін за/
значеної ринкової системи;
2) виявлення можливостей і загроз з боку
впливу зовнішнього та внутрішнього середови/
ща продовольчого ринку (табл. 2);
3) визначення впливу та взаємозв'язку
внутрішніх сильних і слабких сторін продо/
вольчого ринку із зовнішніми проявами мож/
ливостей і загроз;

4) формулювання в загальних рисах основ/
них напрямів розвитку досліджуваного ринку
як на рівні регіону, так і країни в цілому;
5) формуванні переліку дій та заходів на
основі стратегічного планування з мінімізації
загроз і використання існуючих можливостей.
Експертні оцінки із застосуванням типової
матриці загроз, яка використовується при про/
веденні в SWOT/аналізу, дозволили спрогно/
зувати можливий вплив у середньостроковій
перспективі негативних факторів на парамет/
ри розвитку продовольчого ринку Вінницької
області (рис. 2).

Таблиця 2. Потенційні можливості та загрози на продовольчому ринку Вінницької області
Потенційні можливості
Стабільне зростання попиту на продовольство як в
середині країни, так і на світовому ринку
Вільний доступ до європейського ринку в результаті дії
угоди про зону вільної торгівлі
Конкурентоспроможні ціни та якість продовольчих товарів
Зростання привабливості галузей АПК для іноземних
інвесторів в результаті здешевлення внутрішньорегіональних ресурсів
Значний потенціал росту виробництва в результаті його
інтенсифікації та підвищення рівня завантаженості
потужностей переробних підприємств
Підвищення рівня доходності ринку в результаті
поглиблення рівня переробки сільськогосподарської
сировини
Використання нових енергозберігаючих технологій.
Розвиток інноваційно орієнтованих виробництв
Достатньо високий рівень розвитку транспортної
інфраструктури та роздрібної мережі продовольчого ринку
Впровадження альтернативних джерел енергії. Державна
підтримка виробництва альтернативних видів палива
Інтенсифікація кооперативного руху. Створення широкої
мережі заготівельних обслуговуючих кооперативів
Посилення процесів вертикальної та горизонтальної
інтеграції сільськогосподарських підприємств, підприємств
харчової промисловості та збуту
Джерело: власні дослідження.
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Загрози
Негативні тенденції розвитку демографічних процесів, що
призводить до скорочення попиту на продовольство
Падіння життєвого рівня населення в результаті
девальвації національної валюти
Недостатній рівень сертифікації та стандартизації
виробленої продукції
Скорочення темпів приросту інвестиційної активності в
результаті погіршення політичної та економічної ситуації
Зменшення рівня використання виробничих потужностей
харчової промисловості в результаті скорочення
внутрішнього попиту
Можливі зміни в податковому законодавстві в сторону
підвищення податкового тиску. Висока імовірність
неповернення ПДВ при експорті
Погіршення екологічної ситуації в результаті інтенсивного
зростання тваринницьких галузей
Недостатній рівень розвитку заготівельної та маркетингово-консультаційної інфраструктури
Нестабільність фінансово-кредитного забезпечення
розвитку продовольчого ринку. Підвищення відсотків за
користування кредитними коштами
Низька культура підприємницької діяльності. Відсутність
підприємницьких навичок у домогосподарств населення
Відтік кваліфікованих працівників до регіонів із вищим
рівнем доходів та закордон
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ціально/економічним
розвитком регіону.
Проведені дослід/
Підвищення відсотків
Падіння життєвого
ження
дозволили визна/
Сильний
за користування
рівня населення
кредитними коштами
чити "точки росту" про/
Недостатній рівень
довольчого ринку та ви/
Негативні тенденції
Скорочення темпів
розвитку
Середній
розвитку демограприросту інвестиційної
ділити його функціо/
інфраструктури
фічних процесів
активності
продовольчого ринку
нальні підсистеми: "вели/
Відтік кваліфікованих
Недостатній рівень
Можливі зміни в
котоварне сільськогос/
Слабкий
працівників до інших
сертифікації та
податковому
подарське виробництво",
регіонів
стандартизації
законодавстві
"продовольче забезпе/
Рис. 2. Матриця загроз, які потенційно впливають на параметри
чення домогосподарств",
розвитку продовольчого ринку Вінницької області
"харчова промисловість",
Джерело: власні дослідження на основі експертних оцінок.
"інфраструктура продо/
Враховуючи складність, багаторівневість і вольчого ринку". На нашу думку, доцільно ди/
багатоаспектність процесів функціонування ференціювати пріоритети розвитку продоволь/
продовольчого ринку Вінницької області, як чого ринку області за цими підсистемами (табл.
складного соціально/економічного утворення, 3).
Механізм реалізації запропонованої стра/
необхідно за основу конструювання механізмів
управління продовольчим ринком застосувати тегії розвитку продовольчого ринку Вінниць/
системний підхід, який дозволяє виділити пе/ кої області включає наступні складові:
— Створення системи економічних стимулів
релік його взаємозв'язаних підсистем: органі/
заційний, економічний, фінансово/бюджетний, для сільськогосподарських підприємств, домо/
правовий, соціальний, мотиваційний та інші ме/ господарств населення, підприємств харчової
промисловості та інфраструктури, стимулюю/
ханізми.
Процес стратегічного управління продо/ чих учасників ринку на досягнення цілей за/
вольчим ринком як системою являє собою пропонованої стратегії.
— Застосування програмно/цільового під/
безперервний динамічний процес комплексно/
го вирішення актуальних проблем, обумовлених ходу до управління агропромисловим комплек/
практикою функціонування ринку в умовах не/ сом та продовольчим ринком області шляхом
визначеності зовнішнього середовища та ре/ розробки обласних галузевих програм, узгод/
сурсних обмежень. Зазначені явища обумовлю/ жених із цілями, пріоритетами та завданнями
ють необхідність розробки та реалізації пріо/ стратегії.
— Підвищення бюджетної ефективності
ритетів розвитку продовольчого ринку області
в межах системи стратегічного управління со/ підтримки сільськогосподарських виробників та
Імовірність виникнення
Середня

Можливий негативний
ефект

Висока

Низька
Зменшення рівня
використання виробничих
потужностей харчової
промисловості

Таблиця 3. Стратегічні пріоритети розвитку продовольчого ринку Вінницької області
Підсистеми продовольчого ринку Вінницької області
1. Великотоварне
сільськогосподарське
виробництво

2. Продовольче забезпечення
домогосподарств

Диверсифікація виробництва Розвиток кооперації
Залучення інвестиційних
ресурсів для оновлення
матеріальної бази
виробництва
Розвиток галузей
тваринництва та
кормовиробництва
Підвищення ефективності
виробництва та рівня доходів
підприємств
Підвищення інноваційності
виробництва
Розвиток інтеграційних
зв'язків різних типів
Сталий розвиток сільських
територій

Створення та розвиток
оптово-роздрібної мережі
реалізації продовольства

3. Харчова промисловість

4. Інфраструктура
продовольчого ринку

Екологічна безпека харчових
продуктів
Збільшення експорту
Впровадження інноваційних
сільськогосподарської
технологій виробництва
продукції та готових продуктів
продуктів харчування
харчування
Розвиток біотехнологій

Розвиток працемістких
галузей

Диверсифікація виробництва

Активізація біржової торгівлі
продовольством

Створення та розвиток
нетрадиційних виробництв

Підвищення якості
продукції, сертифікація

Розширення мережі
обслуговуючих кооперативів

Організація виробництва
органічної продукції
Організація
консультативних центрів
для домогосподарств

Підвищення експортного
потенціалу

Мінімізація логістичних
витрат
Сприяння доступності
кредитних ресурсів для
виробників продовольства
Активізація роботи
дорадницьких служб.
Створення загальнодоступних
інформаційних баз даних

Стимулювання малої
механізації

Розвиток систем постачання
ресурсів, економія ресурсів
Адаптація якісних
параметрів продукції до
міжнародних стандартів

Джерело: розроблено автором.
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інших суб'єктів продовольчого ринку, впровад/
ження системи справедливого розподілу держав/
ного фінансування, а також посилення відпові/
дальності отримувачів бюджетних ресурсів. Спря/
мування бюджетних коштів переважно на стиму/
лювання інвестиційної активності підприємств.
— Підвищення ефективності підприємств з
державною формою власності, які функціону/
ють в межах продовольчого ринку, шляхом
покращення координації їх діяльності, забез/
печення технічної, технологічної, економічної
їх інтеграції.
— Сприяння утворенню та розвиткові ре/
гіональних холдингових, вертикально/інтегро/
ваних структур з метою охоплення ними усіх
підсистем продовольчого ринку.
— Посилення контролю за виконанням
існуючих та перспективних програм розвитку
окремих підсистем продовольчого ринку.
На даний час у Вінницькій області реалізу/
ються або близькі до завершення наступні стра/
тегії та галузеві програми, метою яких є роз/
виток складових продовольчого ринку регіону:
— Стратегія збалансованого регіонально/
го розвитку Вінницької області на період до
2020 р.
— Програма економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2015 р.
— Програма розвитку овочівництва та пе/
реробної галузі Вінницької області на період до
2020 р.
— Програма розвитку регіонального фінан/
сового лізингу в агропромисловому комплексі
Вінницької області на 2011—2015 рр.
— Програма розвитку особистих селянсь/
ких та фермерських господарств області на
2011—2015 рр.
Стратегією збалансованого регіонального
розвитку Вінницької області на період до 2020
р. передбачено реалізацію інвестиційних про/
ектів, спрямованих на розв'язання проблем в
агропромисловому комплексі Вінницької об/
ласті на суму 13,2 млрд грн. Із цієї суми фінан/
сування за рахунок державного бюджету — 700
тис.грн., з місцевого бюджету — 1280 тис. грн.
Основні інвестиційні кошти, передбачені на
розвиток складових продовольчого ринку пе/
редбачаються за рахунок приватних інвесторів.
ВИСНОВКИ

Реалізація положень стратегії дозволить
забезпечити розвиток продовольчого ринку
Вінницької області як найважливішої складо/
вої продовольчої безпеки регіону та України,
прогнозувати і запобігати імовірним та існую/
чим загрозам і ризикам для економіки регіону,
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підвищувати її сталість, створити умови для
динамічного розвитку агропромислового ком/
плексу, інфраструктури продовольчого ринку,
а також поліпшення продовольчого забезпе/
чення населення.
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ORGANIZATIONALLY, ECONOMIC AND INSTITUTIONAL PROVIDING OF DEVELOPMENT
OF RURAL GREEN TOURISM
У статті розглянуто організаційні аспекти функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Визначено особли?
вості його становлення як окремої сфери господарської діяльності, з врахуванням впливу різноманітних факторів. Дослід?
жено окремі аспекти сільського зеленого туризму як підприємницької діяльності та його організаційно?правові форми. Ок?
реслено проблеми організаційно?економічного та інституційного характеру, які стримують розвиток сільського зеленого
туризму. В дослідженні запропоновано заходи щодо сприяння в розвитку сільських регіонів та підприємництва в сфері
сільського зеленого туризму.
The article deals with economic and institutional aspects of rural green tourism. The features of its establishment as a separate
sphere of economic activity, taking into account the impact of various factors. Studied some aspects of business activity in the
field of rural green tourism in Ukraine, its legal forms under national law. The author defines the problem, including organizational,
economic and institutional, hampering the development of rural green tourism. The study proposed measures, the implementation
of which will contribute the development of rural areas and entrepreneurship in the rural green tourism.

Ключові слова: сільський зелений туризм, підприємництво, інституційне середовище, дер6
жавне сприяння розвитку, законодавче регулювання.
Key words: tourism, rural green tourism, institutional environment, legislative regulation, state
promotion of development, use common.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільський зелений туризм — пріоритет розвитку
туристичної галузі України. В умовах економічної та
політичної нестабільності він становить основу роз/
витку сільських територій та є додатковим джерелом
доходів для селян. Досягнення позитивного резуль/
тату від використання наявного природно/ресурсно/
го потенціалу сільських територій можливе за умов
формування та реалізації виваженої державної пол/
ітики на усіх рівнях управління.
Україна, обравши своїм стратегічним курсом
інтеграцію до Європейського Союзу, та з врахуван/
ням особливостей функціонування національної еко/
номіки, прийняла виклик щодо прискореного рефор/
мування різних сфер соціально/політичного і еконо/
мічного життя країни, зокрема, розвитку сільських
територій і сфери послуг сільського зеленого туриз/
му.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Сільський зелений туризм є об'єктом досліджень
вітчизняних, і зарубіжних науковців. Варто вказати
на результати досліджень, що їх проводять Дроздов
А., Зінько Ю., Квартальнов В., Кифяк В., Медлік С.,
Рутинський М., Булах Т. та інші. Серед зарубіжних
дослідників особливе місце посідають праці Каравеллі
Х., Дуча Т., Кларка М. Лонча М та інших.
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Особливу увагу у своїх дослідженнях науковці
зосередили на питаннях суті сільського зеленого ту/
ризму, особливостях його становлення та розвитку,
а також на вивченні чинників, що впливають на роз/
виток даного виду туризму та його функціонування.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Дослідження сільського зеленого туризму в ме/
жах економіки України потребує постійних напрацю/
вань та розробок. У межах даної статті як частинку
загальної, досі не вирішеної проблеми, можна розг/
лядати відсутність єдиного теоретико/методологічно/
го підходу до обгрунтування системи основополож/
них принципів функціонування сільського зеленого
туризму в Україні.
МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування об'єктивної
необхідності та економічної доцільності створення
сприятливого інституційного та економічного сере/
довища, які сприятимуть розвитку сільських регіонів
і активізації підприємництва в сфері сільського зеле/
ного туризму.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ведення підприємницької діяльності в сфері
сільського зеленого туризму, як і в будь/якій іншій,
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потребує налагодженого механізму взаємодії усіх
суб'єктів, які приймають участь у цьому процесі.
На нашу думку, організаційно/економічне та інсти/
туційне середовище, в якому функціонують суб'єкти
сільського туризму, повинно окреслювати чіткий по/
рядок та умови надання послуг, які базуються на заса/
дах ефективного використання обмежених ресурсів та
враховують принципи і особливості національного за/
конодавства, що регулюють суспільно/економічні
відносини в сфері сільського зеленого туризму.
Стосовно формування такого середовища та його
функціонування в умовах політико/економічної та
соціальної нестабільності, можна вказати на ряд про/
блемних питань, які перешкоджають широкому роз/
витку сільського зеленого туризму та зростанню рівня
зайнятості сільського населення у цій сфері.
Слід звернути увагу на те, що формування спри/
ятливого середовища для здійснення господарської
діяльності не відбувається само по собі, а потребує
залучення до цього не тільки науковців, громадських
організацій та органів державної влади, але й учас/
ників процесу "надання/отримання послуг сільсько/
го зеленого туризму".
Підприємницька діяльність у сфері сільського зе/
леного туризму як складова сфери послуг загалом,
базується не тільки на специфікованих активах та
локалізованих обмежених ресурсах, але й на соціаль/
но/психологічних особливостях. Власники агроосель
та члени їхніх родин, які безпосередньо залучені до
процесу надання послуг, повинні володіти спе/
ціальними знаннями та навичками, а ще бути психо/
логічно готовими до ведення підприємницької діяль/
ності в умовах, коли "клієнт завжди правий". Тобто
безумовною складовою організаційної частини робо/
ти в середовищі сільського зеленого туризму є вміння
представити та надати послуги відпочиваючому.
Важливого значення при цьому набуває володін/
ня інформацією та її розповсюдження. Не завжди
селянин може поширити інформацію про свою сади/
бу та її переваги в середовищі потенційних клієнтів,
тому взаємодія власників агроосель та локальних гро/
мадських організацій повинна генерувати відносини
у форматі "інформаційної підтримки". З нашої точки
зору, це означає, що члени локальних та регіональ/
них громадських організацій, зокрема Спілки спри/
яння розвитку сільського зеленого туризму в Україні,
маючи інформацію про кількість садиб, місце їхнього
розташування та контакти, повинні спільно форму/
вати специфічний інформаційний простір, поширю/
ючи її в мережі Інтернет та в ЗМІ.
Для залучення якомога більшої кількості спожи/
вачів послуг сільського зеленого туризму недостат/
ньо мати, наприклад, хороші краєвиди, ландшафти та
чисте повітря. Обов'язковою умовою ефективного
використання цих природніх ресурсів повинен бути
достатній рівень інфраструктури, яка робить ці ресур/
си доступними та формує їх споживчу вартість. Адже
люди їдуть відпочивати туди, де налагоджене, наприк/
лад, хороше транспортне сполучення, або створено
умови для задоволення культурних потреб. Достат/
ньо, наприклад, порівняти стан розвитку зимового
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туризму у смт. Славське, яке традиційно вважалось
центром зимового відпочинку в Україні, та стан роз/
витку туристичного комплексу "Буковель", сучасна
інфраструктура якого не поступається відомимим
зарубіжним зимовим курортам. Стратегія організац/
ійного розвитку цих відомих туристичних комплексів
докорінно відрізняється, що забезпечило прискоре/
ний розвиток в Буковелі на основі значних інвестицій,
та фактичний занепад Славська, де інвесторами є
місцеві жителі/підприємці.
Тому організаційна складова для створення спри/
ятливого середовища розвитку сільського зеленого
туризму повинна включати:
— розвиток у селян/підприємців достатнього
рівня економічних та інших знань та навичок ведення
бізнесу в сфері надання послуг з проживання, харчу/
вання, організації культурного дозвілля;
— використання сільськими громадами та
підприємцями маркетингових підходів, вміння працю/
вати з інформацією та її розповсюдження, оцінка
ринку туристичних послуг, що базується на локаль/
них туристичних можливостях і природньо/етногра/
фічних ресурсах, що формують комплексний турис/
тичний продукт;
— формування в місцевих громадах усвідомлення
потреби в самоорганізації для створення достатнього
рівня інфраструктури сільських територій тощо.
Науковці по/різному трактують поняття
"сільський зелений туризм", в зв'язку з чим не існує
єдиного обгрунтованого розуміння його економічно/
го значення.
Так, для прикладу, у праці Кулік А. зустрічаємо,
що сільський зелений туризм — це сектор туристич/
ної галузі, орієнтований на використання природних,
культурно/історичних та інших ресурсів сільської
місцевості та її специфіки для створення комплекс/
ного туристичного продукту [1, с. 15].
Сільський зелений туризм Гловацькою В. запро/
поновано розглядати з економічної точки зору як
чинник активізації аграрного підприємництва, що
сприяє підвищенню зайнятості та покращенню жит/
тєвого рівня сільського населення [2, с. 6]. Виходить,
що сільський зелений туризм розглядається як вид
туризму, а селянин/власник агросадиби не як суб'єкт
економічної діяльності.
Є й інші погляди на суть цього поняття. Ми вва/
жаємо, що сільський зелений туризм функціонує як
вид підприємницької діяльності у сільській місцевості
щодо надання послуг відпочинку на базі природно/
культурно/історичних ресурсів локальної сільської
міцевості з використанням приватної власності
сільських жителів [3, с. 154].
Таким чином, ми виділяємо сільський зелений ту/
ризм як окремий вид підприємницької діяльності, що
реалізується через агрооселі як специфіковані су/
б'єкти цієї діяльності.
Економічний зміст підприємницької діяльності
у сфері сільського зеленого туризму проявляється
в можливості сільського жителя отримати додат/
ковий дохід від корисного використання локально/
го природньо/ресурсного потенціалу сільської те/
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риторії при незначному капіталовкладенні. З цьо/
го випливає, що одним з шляхів зниження бідності,
зростання рівня зайнятості та одночасного скоро/
чення рівня безробіття в сільській місцевості, є по/
ширення господарської діяльності сільського дво/
ру в сферу сільського зеленого туризму.
Важливо зазначити, що ведення підприємницької
діяльності супроводжується сплатою податків до
бюджетів різних рівнів. Сільський зелений туризм, на
жаль, не має особливого статусу, який би забезпечу/
вав зниження податкового навантаження. Селяни
мають право обирати форми господарювання на влас/
ний розсуд, тобто організаційно/правова форма аг/
рооселі може бути "юридична особа", "фізична осо/
ба/підприємець" та "особисте селянське господар/
ство". З цього випливає, що власники садиб, відповід/
но до податкового законодавства України сплачують
усі види податків в повному обсязі без жодних пре/
ференцій. Реєструючись фізичними особами/підприє/
мцями, селяни мають можливість перераховувати на
користь держави фіксовані платежі.
Нечіткість трактування дефініції "сільський зеле/
ний туризм" зумовлена, на нашу думку, тим, що в
різних законодавчо/нормативних актах один і той
самий вид туризм згадується під різними назвами.
Разом з тим економічне середовище, що формалізує
функціонування сільського зеленого туризму, обу/
мовлене такими факторами:
— визнання агрооселі суб'єктом підприємницької
діяльності;
— обгрунтування податкової політики щодо на/
дання послуг сільського зеленого туризму;
— пошук оптимального співвідношення "ціна —
якість" туристичних послуг, що забезпечують задо/
волення обох сторін відносин з врахуванням інтересів
території (держави).
Зважаючи на недосконалість умов функ/
ціонування сільського зеленого туризму, окремої ува/
ги заслуговує питання державного та правового ре/
гулювання підприємницької діяльності в цій сфери.
Ці функції покладено на органи виконавчої влади, до
підпорядкування яких належить загалом сфера ту/
ризму та сільський зелений туризм відповідно. Це,
зокрема, Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, Державне агентство України з ту/
ризму та курортів, а також управління туризму при
місцевих органах влади. Завдання цих інституцій зво/
дяться до забезпечення конкурентних умов функціо/
нування усіх суб'єктів сфери послуг, зокрема і
сільського зеленого туризму.
Одним з інструментів реалізації регіональної рек/
реаційно/туристичної політики, який у сучасних умо/
вах дає змогу сконцентрувати фінансові, матеріаль/
но/технічні, трудові й інші ресурси, скерувати потен/
ціал регіону на вирішення пріоритетних завдань, спря/
мованих на покращення стану сільського зеленого
туризму і відпочинку та створення належних умов для
забезпечення якісного зростання рівня туристичних
послуг, є регіональні програми розвитку рекреації і
туризму [4, с. 155]. З метою реалізації поставлених
цілей розробляються та затверджуються програми з
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питань розвитку села, сільського зеленого туризму
тощо. Проте наявність цих програм поки що не за/
безпечує достатнього сприятливого середовища, в
якому власники агроосель безперешкодно здійсню/
вали б підприємницьку діяльність.
Варто звернути увагу на те, що Кабінет Міністрів
України 01.08.2013 р. видав розпорядження "Про схва/
лення Концепції Державної цільової програми розвит/
ку туризму та курортів на період до 2022 року" [5].
Практичного застосування це розпорядження так і не
отримало, оскільки 05.03.2014 р. постановою Кабінету
Міністрів України було скасовано це рішення [6].
Що ж до програм розвитку сільських територій,
які є осередком розташування агроосель, то і тут на
загальнодержавному рівні не існує жодної програми,
яка б гарантувала будь/які покращення та перспек/
тиви для сільських жителів.
Концепція Державної цільової програми сталого
розвитку сільських територій на період до 2020 року
була затверджена Кабміном 03.02.2010 р., а вже
02.09.2010 р. це розпорядження втратило чинність.
Тому сільський зелений туризм в Україні розвинутий
вкрай недостатньо, а проблеми його розвитку все ще
знаходяться на стадії дослідження та наукового об/
грунтування [7; 8].
Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в
Україні було обговорено 21.01.2015 р. під час "кругло/
го столу" у Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політи/
ки та спорту. За словами учасників засідання, суттєвої
шкоди галузі нанесли непродумана реорганізація, а за/
раз і ліквідація, центрального органу виконавчої вла/
ди у сфері туризму. Зазначалося також, що державне
фінансування сфери туризму останніми роками май/
же не здійснювалося, а у Державному бюджеті на 2015
рік взагалі не передбачено коштів для галузі [9]. Під
час обговорення виступаючі звернули увагу, що з 2010
року відсутня Державна програма розвитку туризму.
За підсумками обговорення було прийнято низку
рекомендацій органам виконавчої влади, а також
рішення створити при Комітеті експертну раду з пи/
тань туризму, яка "має бути ефективним майданчи/
ком для аналізу та розробки законопроектів, норма/
тивно/правових актів, що відповідатимуть світовим
стандартам та сприятимуть вирішенню актуальних
питань розвитку галузі туризму" [10]. Було б доціль/
ним, щоб питання розвитку сільського зеленого ту/
ризму також були в полі зору цього органу і знайшли
відображення в його рекомендаціях.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Розвиток суспільно/економічних відносин на
селі вимагає створення сприятливого економічного та
інституційного середовища для ведення підприєм/
ницької діяльності, в тому числі і в сфері сільського
зеленого туризму.
2. Організаційно/економічне та інституційне забез/
печення розвитку сільського зеленого туризму вимагає
розробки дієвого механізму локальної взаємодії між
підприємцями/користувачами спільних природньо/
культурних ресурсів, сільськими громадами, органами
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влади і місцевого самоврядування задля чіткого регла/
ментування порядку використання цих обмежених ре/
сурсів та спільних дій щодо поліпшення локальних умов
їх використання та покриття витрат на їх відновлення.
3. Успішність функціонування і розвитку сільсько/
го зеленого туризму в Україні залежить від удоско/
налення законодавчо/нормативного забезпечення на
рівні держави та місцевих громад. Доцільним є виді/
лити сільський зелений туризм, що має багато специф/
ічних особливостей, в окремий самостійний вид еко/
номічної діяльності та закріпити це положення у Кла/
сифікаторі видів економічної діяльності.
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КЛАСТЕРИ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ:
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CLUSTERS DAIRY INDUSTRY: BACKGROUND AND OPERATIONAL EFFICIENCY
Процеси глобалізації, що відбуваються економічному розвитку України обумовлюють необхідність розробки та
впровадження нових методичних, методологічних та прикладних підходів щодо формування та функціонування кла?
стерних утворень. З метою підвищення ефективності і галузі, і регіону, враховуючи особливості виробничо?госпо?
дарської діяльності підприємств молочної промисловості, їх спрямованість на матеріально?технічну (сировинну) базу,
доцільно визначити основні етапи та склад організаційної структури кластеру. Кластерні формування являють со?
бою прийнятну структуру для розробки нових форм господарювання і передбачає перехід від прямого втручання
органів державної влади до регулювання за допомогою опосередкованих стимулів. Автором визначено основні ха?
рактеристики основних базових напрямів теорії управління економічним розвитком та чотири підходи до виявлення
сутності стійкого розвитку економічних систем. Розроблено організаційну структуру кластерного утворення мо?
лочної промисловості із обгрунтуванням доцільності його створення. Формування кластеру молочної промисловості
дозволить розвинути промисловий сектор на даній території та стати засобом прискореного розвитку всієї еконо?
мічної системи.
Globalization occurring economic development of Ukraine necessitated the development and implementation of
new teaching, methodological and applied approaches to the formation and operation of cluster formations. To increase
the efficiency and industry and region, given the characteristics of the economic activities of the dairy industry,
concentrating on logistics (raw) base, it is advisable to identify the main stages of the organizational structure and
composition of the cluster. Cluster formation are acceptable framework for developing new forms of management and
provides the transition from direct interference by public authority to regulation through indirect incentives. The author
defines the main characteristics of the main areas of basic management theory and economic development of the four
approaches to identify the nature of sustainable development of economic systems. Organizational structure of cluster
formation dairy industry with rationale for its creation. Formation of cluster dairy industry will develop the industrial
sector in the area and become a vehicle for accelerated development of the economic system.

Ключові слова: кластерні формування, економічний розвиток, молочна промисловість, ло6
калізація, спеціалізація.
Key words: сluster formation, economic development, dairy industry, location, specialization.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молочна промисловість, яка є одним із лідерів
харчової промисловості України, незважаючи на
наявність ряду проблем, серед яких, в умовах не/
визначеності, можна виділити недостатність сиро/
вини в цілому, невідповідність її якості новітнім
прогресивним технологіям, удорожчання ціни на
енергоносії тощо. Це спонукає до побудови ефек/
тивної системи взаємозв'язків та взаємодії між
виробниками сировини, виробниками готової про/
дукції, науково/дослідних, освітніх організацій та
органів державної влади, що є передумовою роз/
витку кластерів.
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Подолання низки існуючих проблем можливе
за допомогою співпраці різних суб'єктів господа/
рювання в кластерному утворенні.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями кластеризації цікавили багатьох
вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких
можна виділити М. Портера, М. Енрайта, Е. Фе/
зера, Д. Рассела, П. Самуєльсона, М.П. Войнарен/
ка, В.П. Семиноженка, В.М. Геєця, І.В. Пилипен/
ка Г.Б. Клейнера та багатьох інших. У своїх робо/
тах авторами вивчені передумови утворення та
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номічним розвитком територіаль/
них систем (табл.1).
Такими напрямами можна вва/
№
Напрям розвитку
Характеристика напряму
жати
просторовий, структуроут/
1
2
3
ворюючий, комплексний, точковий
1
Просторовий напрям
Базується на пошуку кращого розміщення виробництва
та підприємств відносно джерел сировини, енергії, один
та стійкий розвиток.
одного, споживачів
Стійкий розвиток поєднує
2
Структуроутворюючий
Є логічним продовженням попереднього напряму та
зміни
в його складі та зміни в фор/
напрям
базується визначенні ролі управління спрямованого на
мах та методах управління таким
формування оптимальної структури та розмірів
виробництва
розвитком. При цьому всі складові
3
Комплексний розвиток
Базується на формуванні системного підходу до
стійкого розвитку повинні розгля/
управління територіями на різних рівнях господарського
датися збалансовано, у певному
розвитку та функціонального стану виробничих процесів
у межах територіальних утворень
взаємозв'язку та взаємоузгодже/
4
Точковий розвиток
Базується на формуванні вузько просторової організації
ності між учасниками процесу.
виробництва як сукупності факторів просторового та
Виділяються чотири підходи
загальнорегіонального напрямів
до виявлення сутності стійкого
5
Стійкий розвиток
Передбачає ефективне поєднання всіх чинників
(природніх, трудових, екологічних, культурологічних,
розвитку економічних систем (рис.
прогностичних та інших), що дозволяють підвищити
1).
якість життя населення при максимальному врахуванні
Процес стійкого розвитку має
соціальних та екологічних наслідків господарських
рішень, що приймаються. При цьому напряму якісний
постійний характер та передбачає
розвиток економіки досягається мінімізацією рівня
стійкі збалансовані темпи перма/
від’ємного та техногенного навантаження людини на
нентного зростання та розвитку
навколишнє середовище
суб'єкта господарювання в цілому
розвитку кластерів, обгрунтовано процес форму/ на достатньо тривалий період часу. Цей процес пе/
вання кластерів. Але при цьому багато питань по/ редбачає розробку та реалізацію стратегії стійко/
го розвитку із врахуванням галузевих особливос/
требують подальшого уточнення та розвитку.
тей та особливостей ресурсного потенціалу. Але
для реалізації такої стратегії необхідна чітка пол/
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вивчення особливостей та специфіки розвит/ ітика стратегічного управління стійким розвитком
ку молочної промисловості, галузей та на основі кластерних принципів.
Однією із умов ефективного розвитку під/
підприємств, з якими щоденно співпрацюють
підприємства даної галузі, необхідно розробити приємства як суб'єкта господарювання галузі та
організаційну структуру кластеру молочної про/ економіки в цілому є розробка та реалізація пев/
ної низки заходів, що спрямовані на ефективне ви/
мисловості.
користання всіх наявних та прихованих ресурсів,
активізацію інвестиційно/інноваційної діяльності
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процеси глобалізації, що відбуваються еконо/ тощо.
Кластерні формування являють собою прий/
мічному розвитку України, обумовлюють не/
обхідність розробки та впровадження нових ме/ нятну структуру для розробки нових форм гос/
тодичних, методологічних та прикладних підходів подарювання і передбачає перехід від прямого
щодо формування та функціонування кластерних втручання органів державної влади до регулю/
утворень. Формування кластерів грунтується на вання за допомогою опосередкованих стимулів
певних базових напрямах теорії управління еко/ [1].
Таблиця 1. Характеристика основних базових напрямків
теорії управління економічним розвитком

Інтегральна стійкість територіальних систем
з точки зору збалансованості підсистем,
стабільності динаміки показників та
позитивності структурних зрушень
Стійкий розвиток
системи в регіональному
контексті з точки зору
безпеки

Основні підходи до
виявлення сутності
стійкого розвитку
економічних систем

Стійкий розвиток системи
з точки зору екологічної
безпеки

Формування кластерних утворень, що
забезпечують динамічну стабільність
функціонування економіки регіону

Рис. 1. Основні підходи до визначення сутності стійкого розвитку
економічних систем
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Кластерні утворення відно/
Сільськогосподарські
Селекція і захист
Мікрофінансові
сяться до складних організацій/
підприємства (фермерські
тварин
послуги (товариства
них соціально/економічних сис/
господарства)
взаємного страхування
тем, що в процесі своєї діяльності
й кредитування)
Ветеринарна
проводять обмін продукцією,
медицина
енергією та інформацією, як все/ Господарства населення
Банківські установи,
редині системи, так і із зовнішнім
кредитні спілки
середовищем. Тому стійкий роз/ Обладнання та устаткування
Агропромисловий
виток такого утворення необхі/ для збирання та зберігання
кластер
Фінансові
дно розглядати з позицій сировини
установи
стійкості системи, тобто її спро/
можності відновлювати свій по/
Постачальники
ТуристичноПідприємства молочної
чатковий стан після будь/якої
устаткування та
рекреаційний кластер
промисловості
події, що спричиняє відхилення
обладнання
параметрів системи від номіналь/
Невеликі компанії
ного значення [1].
Обладнання та
Органи регіональної
з організації
Метою створення кластерів устаткування для
та виконавчої влади
фестивалів і свят
є забезпечення економічного виробництва продукції
розвитку та підвищення конку/
Обслуговуючи
Державна
рентоспроможності кінцевого
господарства
Виробництво
ветеринарна та фіто
продукту виробничої діяльності
пакування кінцевої
санітарна служба
його членів на ринках [1]. Фор/
продукції
Фірми та
мування кластерних утворень є
організації з
Державна фіскальна
результатом зацікавленості Виробництво дерев’яного
надання
служба України
його учасників у посиленні своїх пакування для певних
аудиторських
послуг
конкурентних переваг, отри/ видів сирів
Науково-освітній
манні максимального прибутку
кластер
Виробництво склотари
Підприємства, що
від співпраці та спрямоване на
надають поліграфічні
вивчення умов їх функціонуван/
послуги
Галузеві
освітні
ня у взаємозв'язку та взаємоза/
ІТ- кластер
й тренінгові
лежності.
компанії
Рекрутингові
Так, формування кластер/ Іnternet-торговля
агентства
них утворень окреслює дослід/ кінцевими видами
Проектноження факторів впливу на їх продукції
Аутсорсингові
конструкторські
формування, методів впливу та
інститути
компанії
оцінки функціонування клас/ WEB-дизайн і
програмування
терів при вивченні орга/
Освітні заклади
нізаційних форм потенційних
PR-компанії
різних рівнів
учасників кластеру.
Розробка механізму функц/
Інноваційний
центр
іонування кластерних структур
передбачає врахування ряду
Рис. 2. Організаційна структура кластеру молочної
підходів соціально/економічно/
промисловості
го розвитку. В першу чергу, не/
обхідно забезпечити територі/
альну єдність через збалансованість соціального Також визначення доцільності та можливості
та економічного розвитку як регіонів, так і галу/ створення кластерного формування грунтується
зей. Така єдність сприятиме розвитку та підвищен/ на застосування методів експертної оцінки, роз/
рахунку коефіцієнтів локалізації, спеціалізації
ню їх конкурентоспроможності.
З метою підвищення ефективності і галузі, і тощо.
Розроблення програми реалізації кластерних
регіону, враховуючи особливості виробничо/гос/
подарської діяльності підприємств молочної про/ проектів передбачає застосування формалізова/
мисловості, їх спрямованість на матеріально/тех/ ної оцінки прийнятих критеріїв, що базуються на
нічну (сировинну) базу, доцільно визначити ос/ використанні евристичних методичних прийомів,
новні етапи та склад організаційної структури кла/ методів дискримінантного аналізу із врахуванням
стеру. Етапи формування кластеру молочної про/ особливостей різних кластерних методів, специ/
мисловості враховують всі етапи життєвого цик/ фічних вимог до відбору даних та ознак побудо/
ви кластерної структури, галузевих та територі/
лу кластеру [5].
При оцінці можливості формування та розвит/ альних особливостей, особливостей матеріально/
ку кластеру доцільно використовувати сучасні технічного забезпечення та споживання кінцево/
методи дослідження, такі як STEP, SWOT/аналіз. го продукту.
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При формуванні організаційної структури
кластеру молочної промисловості враховуються
комерційні, виробничі, ринкові, екологічні, струк/
турні, технологічні критерії відбору, що задають/
ся на підставі переваг кластерного формування [3].
Створення кластеру молочної промисловості
передбачає проведення ретельного аналізу стану
підприємств (потенційних учасників кластеру), га/
лузі та регіону. До проведення аналізу необхідно
залучити представників урядових, бізнес/ та гро/
мадських організацій.
Кластерне формування молочної промисло/
вості поєднує групи виробників, покупців та по/
стачальників, які функціонують у взаємозв'язку із
державними установами, асоціаціями, фінансови/
ми та бізнес/послугами, інформаційними та кому/
нікаційними технологіями та інфраструктурою по
розвитку людських ресурсів (рис. 2).
До складу кластерного формування молочної
промисловості, крім традиційних структурних
складових, ми пропонуємо включити також орга/
ни регіональної та виконавчої влади. В складі цієї
структури особливу увагу слід приділити функці/
ям та ролі Державної ветеринарної та фіто/санітар/
ної та Державної фіскальної служб України. Виз/
начаються вимоги до молокопереробних
підприємств та господарств з утримання ВРХ на
відповідність європейському законодавству та пе/
ретин їх інтересів. Спільність інтересів цих учас/
ників кластерної структури відзначається в блоках
із зберігання та транспортування сировини та го/
тової продукції, вимогах до якості сировини, мар/
кування та пакування кінцевої продукції тощо [4].
Особливу увага також приділяється наявності
наукових та освітніх закладів, що дозволять забез/
печити формування висококваліфікованими тру/
довими ресурсами. Підготовка кадрів, рівень їх
кваліфікації повинні відповідати вимогам щодо
отриманих знань, виробничого процесу. Останнім
часом уряд взяв курс на популяризацію технічних,
технологічних та аграрних спеціальностей.
Але дана популяризація зафіксована на папері
і не має практичного підкріплення. Адже після
отримання відповідної спеціальності молоді спец/
іалісти не мають можливості реалізувати свої на/
вички. Навчальні заклади (ІІ рівня акредитації,
коледжі) мають слабку матеріальну базу, нена/
лежне проходження практики, адже занепад
сільського господарства призвів до тотального
скорочення сільських господарств, які є базами
для проходження практики, а приватний сектор
підприємств, що працюють у галузі сільського гос/
подарства, не бажають брати студентів) [3].
Ветеринарна медицина також набуває популя/
ризації, але все більше спрямована на свійських
тварин. В Україні існує певна кількість наявних
ВНЗ та коледжів, які готують спеціалістів відпо/
відного профілю. До них можна віднести НУХТ,
Аграрний університет, Немішаєвський агротехні/
чний коледж (Київська область), Білоцерківський
національний аграрний університет (БДУ), Сумсь/
Передплатний індекс 21847

кий національний аграрний університет та його ко/
леджі, Глухівський агротехнічний інститут, Ох/
тирський коледж, Маловисторопський коледж,
Роменський коледж, Путивельський коледж та
інші.
Отже, основним призначеннями освітніх
організацій є підготовка фахівців зі спеціальнос/
тей, що на даний момент потрібні різним учасни/
кам кластерного формування, формування на/
вчального процесу (визначення дисциплін) згідно
із їх потребами, можливість проходження прак/
тики на підприємствах/учасниках кластерного
об'єднання, навчання за замовленням організацій/
учасників кластеру, працевлаштування випуск/
ників навчальних закладів, взаємозв'язок навчаль/
них процесів освітніх закладів різних рівнів тощо
[2].
Розвиток молочного кластеру передбачає на
базі цих установ створення інноваційного центру
як важливої складової кластерного утворення.
Інноваційний центр повинен мати тісні зв'язки із
усіма науковими та освітніми закладами. В залеж/
ності від потреб кластерного утворення, галузі та
економіки в цілому, досягнень науково/технічно/
го прогресу та їх відповідності потребам вироб/
ничого процесу мають формуватися напрямки та
програми навчання освітніх закладів різних рівнів.
Велика роль в кластерному об'єднані молочної
промисловості приділяється обслуговуючим гос/
подарствам. До їх складу необхідно включити
фірми та організації по наданню аудиторських та
бухгалтерських послуг, підприємства, що надають
поліграфічні послуги, рекрутингові агентства, аут/
сорсингові та PR/компанії. Зв'язок цих організацій
повинен вивчатися як всередині цієї групи, так і
між іншими підприємствами/учасниками класте/
ру. Доцільно велику увагу приділити взаємозв'яз/
ку PR/компаній із переробними підприємствами,
споживачами кінцевої продукції, туристично/рек/
реаційним кластером з метою оптимізації
співпраці між ними, підвищення ефективності ро/
боти кожного учасника кластерного утворення та
кластеру в цілому [3].
Виявлення існуючих та відсутніх елементів
кластеру дозволяє встановити склад інфра/
структури, що сприятиме ефективному функціо/
нуванню кластера, вивчити взаємозв'язки між
різноманітними елементами інфраструктури, виз/
начити їх взаємозалежність один від одного та від
зовнішніх факторів господарської діяльності.
Взаємодію між учасниками кластеру можна
поділити на:
— інформаційну;
— фінансову;
— операційну;
— організаційну (адміністративну).
При цьому неможливо визначити прита/
манність того чи іншого виду зв'язку між окремим
структурними елементами кластеру.
Отже, сформований кластер молочної промис/
ловості буде функціонувати та створювати спри/
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ятливі умови для ефективної діяльності всіх його
учасників. Такими позитивними наслідками ство/
рення кластерного об'єднання є:
— тісний взаємозв'язок між учасниками клас/
теру;
— формування здорового конкурентного се/
редовища;
— відкритий доступ до новітніх технологій;
активізація інноваційної активності;
— наявність попиту на кінцевий продукт ви/
робничо/господарської діяльності підприємства/
лідера та на продукцію споріднених підприємств,
що забезпечують виробництво сировиною, облад/
нанням, устаткуванням, технологіями тощо;
— розвиток інфраструктури;
— низькі бар'єри входу на ринок;
— налагоджені контакти з постачальниками та
споживачами;
— підвищення інвестиційної привабливості
регіону та/або галузі (підприємства);
— стимулювання до створення та виникнення
нових господарських одиниць;
— створення нових робочих місць;
— підвищення кваліфікації працівників тощо.
У процесі формування кластерних утворень
вирішується ряд завдань, а саме:
— вільний та/або зручний доступ до ресурсів;
— доступ до новітніх технологій та можливість
їх реалізації;
— розробка та впровадження нових проектів
спрямованих на збільшення активів, оновлення
основних засобів;
— фінансування проектів при відповідному
притоку інвестиційних ресурсів;
— збільшення можливостей кооперації;
— підвищення зайнятості населення та під/
вищення його кваліфікаційного рівня;
— отримання нових контрактів та стабілізація
заказів;
— підвищення конкурентоспроможності кла/
стерного утворення в цілому та кожного його чле/
на окремо;
— підвищення рейтингу регіону [5].
Вирішення цих завдань дозволить досягти пев/
ного рівня конкурентоспроможності на макро/,
мезо/ та мікрорівнях економіки, стимулювати всі
види економічної діяльності, сприяти інноваційно/
му розвитку та забезпеченню їх взаємодії в системі
та окремих учасників, розробити та реалізувати
програми розвитку та загальнодержавну політику.
ВИСНОВКИ
Таким чином, формування кластеру молочної
промисловості дозволить розвинути промисловий
сектор на даній території та стати засобом при/
скореного розвитку всієї економічної системи.
Перспективи кластерної організації форму/
ються в залежності від наявних та потенційних
макроекономічних тенденцій в економіці, галузі,
що переважають на даній території сегментів ви/
робництва та існуючих категорій споживачів.
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Формування кластерів в Україні — це новітній
шлях перебудови економіки для виходу на новий
рівень світових господарських відносин, оскільки
найбільш перспективним методом підвищення кон/
курентоспроможності економіки регіонів країни
є продукування та оперативне впровадження інно/
вацій.
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