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ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СКЛАДОВОЇ ГАЛУЗІ
ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНОМУ
РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
V. Khodakivskyy,
Ph.D., assistant professor of business economics, Zhytomyr National AgroDecological University, Zhytomyr

PROBLEMS ACTIVATION OF BUSINESS COMPONENT OF LIVESTOCK IN THE PRESENT
MARKET ENVIRONMENT
У статті проаналізовано розвиток сільськогосподарського підприємництва та встановлені його перспективи.
Охарактеризовано сучасну структуру валового виробництва продукції тваринництва за категоріями господарств
України. Вказано на необхідність динамічного розвитку галузі тваринництва. Виділено проблеми розвитку підприє0
мництва в галузі тваринництва України. Вказано на значущість ролі державної підтримки в процесах розвитку тва0
ринницького підприємництва. Надано рекомендації щодо поліпшення економічних умов функціонування тварин0
ницького комплексу малих сільськогосподарських підприємств на підприємницькій основі.
The article analyzes the development of agricultural entrepreneurship and establishing its prospects. Characterized
modern structure of gross livestock production by category of Ukraine. The necessity of dynamic development of the
livestock industry. Highlighted problems of entrepreneurship in the field of animal Ukraine. Specified on the importance
of the role of state support for the development of livestock business. Recommendations to improve the economic
conditions of livestock complex functioning of small farms in business basis.

Ключові слова: підприємництво, тваринництво, ефективність, валове виробництво, про2
блеми функціонування, динамічний розвиток, рекомендації, поліпшення функціонування.
Key words: business, animal, efficiency, total production problems functioning, dynamic de2
velopment, the recommendations improve functioning.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Ринкові перетворення в економіці України
потребують принципово нових підходів до розD
витку аграрного сектора, його подальшої
трансформації, мають грунтуватися на глибоD
кому аналізі і врахуванні всіх чинників, які моD
жуть вплинути на ефективність сільськогоспоD
дарського виробництва та реалізацію стратеD
гічних цілей усіх суб'єктів галузі. Результатами
реформування вітчизняної економіки, зокрема
сільського господарства, стали поява нових
організаційноDправових форм господарюванD
ня, значна диференціація їх типів, зростання
Передплатний індекс 21847

чисельності суб'єктів ринку та подрібнення виD
робництва. Разом із неадаптованою до умов
ринкової економіки аграрною політикою це
спричинило значні проблеми в розвитку сільD
ського господарства і села.
Мале підприємництво сьогодні виступає
рушійною силою розвитку вітчизняної еконоD
міки. Упродовж останніх років саме суб'єкти
малого підприємництва перебувають у центрі
політичної та економічної уваги державних і
місцевих органів влади, є предметом різномаD
нітних програм соціальноDекономічного розD
витку. Зростає кількість малих підприємств, чиD
сельність працездатного населення, зайнятого
у сфері малого підприємництва, їх частка на
ринку. В сучасних умовах функціонування агD
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рарного сектору, як показує досвід розвинених
країн, ефективність виробництва продукції тваD
ринництва та ринку молока і м'яса значною
мірою залежать від рівня державної підтримD
ки підприємницької складової в галузі тваринD
ництва. Її результативність впливає на прибутD
ковість галузі, структуру та обсяги виробницD
тва продукції тваринництва, міжгалузеві, госD
подарські й міжгосподарські відносини, ствоD
рення стабільних економічних, правових, соціD
альних і екологічних умов для розвитку м'ясоD
молочного продуктового комплексу, задовоD
лення потреб населення в життєво необхідних
продуктах харчування за соціально доступниD
ми цінами, нарощування експортного потенціD
алу галузі та розширення географії продажу
м'ясоDмолочної продукції в різних регіонах
світу.
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

Проблема розвитку малого підприємництD
ва в сільському господарстві знайшла широке
відображення в зарубіжній економічній літераD
турі, зокрема в працях Х. Ансоффа, Ф. Візера,
Дж. Мілля, П. Друкера, Н Єрмоленкова, Є. БемD
Баверка, С. Кайманова, С. Кветковського, А. КиD
сельова, В. Корольова, А. Маршала, М. НовакоD
ва, Н. Скворцова, С. Сісмонді, Ф. Хаєка, Й. ШуD
мпетера. Їй приділяли увагу такі видатні вітчизD
няні вчені, як В. Левитський, К. Воблий, М. ВольD
ський, С. Десницький, І. Вернадський, Г. ОсадD
чий та ін. Виникнення, функціонування і розD
виток малого підприємництва в галузі стали
предметом дослідження сучасних вітчизняних
економістівDаграрників — Ю. Губені, Ф. ГорD
боноса, Т. Дудара, В. Зіновчука, В. Липчука,
Ю. Лупенка, М. Маліка, С. Реверчука, П. СабD
лука, Г. Черевка. Проте динамічні зміни умов
проживання та господарювання на селі і в
сільському господарстві вимагають постійноD
го вдосконалення основних характеристик розD
витку методологічних засад і практики функD
ціонування сільськогосподарських підприємств.
Зокрема все більшої уваги потребує вирішення
проблем, пов'язаних зі створенням малих агроD
підприємств, обгрунтуванням стратегій їх поD
дальшого розвитку, пошуком ринкових ніш і
позиціонуванням у них, використанням ринкоD
вих інструментів підтримки малого підприємD
ництва на різних рівнях. Наукові праці цих вчеD

4

них відіграють дуже важливу роль у розробці
теоретикоDметодологічних і прикладних проD
блем становлення ринку продукції тваринницD
тва в регіонах. Але проблеми підприємництва в
галузі тваринництва набувають нових рис і поD
требують вирішення, адже від стану розвитку
регіонального м'ясоDмолочного продуктового
комплексу в нових умовах господарювання заD
лежить надійне забезпечення населення країD
ни продуктами харчування.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Розвитку малого підприємництва в сільD
ському господарстві є досить широким та баD
гатогранним. Метою даної статті є оцінювання
забезпеченості ресурсами малого підприємD
ництва в сільському господарстві України та
виявлення чинників, які впливають на розвиток
малого сільськогосподарського підприємницD
тва в галузі тваринництва; обгрунтування неD
обхідності державної підтримки галузі тваринD
ництва та виділення основних напрямів підD
тримки та механізму її реалізації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розвиток підприємництва, зокрема й малоD
го, супроводжується підвищенням ефективD
ності виробництва, покращанням якості проD
дукції, культури обслуговування та має важлиD
ве суспільне значення. Саме малі підприємства
сприяють створенню нових робочих місць,
впровадженню науковоDтехнічного прогресу у
виробництво, інвестиційному та інноваційному
процесам. Успіх ринкових перетворень в АПК
значною мірою визначається тим, як вдається
реалізувати потенціал малого підприємництва.
Слід зазначити, що підприємницька діяльD
ність в усіх випадках пов'язана з ризиком, який
зростає в умовах економічної невизначеності,
нестабільності та недосконалого правового
захисту інтересів підприємництва й споживачів.
Необхідно ретельніше підходити до визначенD
ня економічних позицій ефективної роботи
підприємницьких організацій вже на першому
етапі, тобто до реєстрації її в органах місцевої
влади.
Малі підприємства характеризуються переD
дусім сильною еластичністю в пристосуванні до
мінливих умов ринку. Тим самим вони мають
вирішальне значення для розвитку економіки.
Саме вони створюють конкуренційність на
внутрішньому та міжнародному ринках. ОсновD
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Таблиця 1. Поголів'я великої рогатої худоби в Україні за категоріями господарств
(2010—2014 рр.)
Показник
Господарства усіх категорій
Велика рогата худоба (тис. голів)
у т. ч. корови
Сільськогосподарські підприємства
Велика рогата худоба (тис. голів)
у т. ч. корови
У тому числі фермерські господарства
Велика рогата худоба (тис. голів)
у т. ч. корови
Господарства населення
Велика рогата худоба (тис. голів)
у т. ч. корови

2010

2011

Рік
2012

2013

2014

2014 р. до
2010 р., у %

4827
2737

4494
2631

4426
2582

4646
2554

4534
2509

93,9
91,7

1627
605

1526
589

1511
584

1507
575

1438
565

88,4
93,4

98
37

95
37

103
40

110
41

112
45

114,3
121,6

3200
2132

2968
2042

2915
1998

3139
1979

3096
1944

96,8
91,2

Джерело: розраховано автором за даними статистичного щорічника України.

ним критеріальним показником, на основі якоD
го підприємства різних організаційноDправових
форм належить до суб'єктів малого підприємD
ництва, є насамперед середня чисельність праD
цівників, зайнятих за звітний період на підприD
ємстві. Згідно з Законом України "Про внесенD
ня змін до деяких законодавчих актів України
з питань регулювання підприємницької діяльD
ності", до числа малих підприємств почали наD
лежати підприємства із середньообліковою
кількістю персоналу до 50 осіб, обсягом валоD
вого доходу за рік не більше 70 млн грн. [1, с.
210—213].
Дослідження підтверджують, що найпошиD
ренішими організаційноDправовими формами
підприємництва є індивідуальне, партнерське і
корпоративне. Кожне з них має свої органіD
заційні особливості у виробництві та реалізації
сільськогосподарської продукції, фінансовій
діяльності, взаємовідносинах із податковими
органами. Результати підприємницької діяльD
ності в сільському господарстві, залежать пеD
редусім від об'єктивних обставин, кліматичних
умов, що формує особливості організації праці
і виробництва. Підприємці, які працюють у
сільському господарстві, мають меншу свобоD
ду вибору, проте вищий ризик порівняно з
іншими видами підприємницької діяльності, що
накладає свої особливості не тільки на діяльD
ність підприємств, а й на їх взаємовідносини з
іншими суб'єктами господарювання.
Дослідження підтверджують динамічність
розвитку малого підприємництва в Україні за
2010—2014 рр. Особливо показовим цей процес
є в галузі тваринництва, де відбулося зростання
кількості малих підприємств. Значно зросла
кількість малих підприємств, які займаються
змішаним виробництвом, тобто з одночасним
виробництвом продукції рослинництва і тваринD
ництва. Такі зміни в кількості малих підприємств
є характерною реакцією галузі і сільського наD
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селення на зміни в економічних умовах госпоD
дарювання та на кон'юнктуру ринку сільськоD
господарської продукції. Простежуються
значні зміни темпів росту малого підприємницD
тва за досліджуваний період (табл. 1).
У значній мірі сфера тваринницького підD
приємництва в 2010—2014 рр. розвивалася за
рахунок невеликих за розмірами підприємств
(фермерських господарств) при збільшенні
кількості ВРХ на 14,3 %. Натомість зниження
рівня виробництва галузі тваринництва за
2010—2014 рр. зафіксовано в сільськогоспоD
дарських підприємствах на 11,6 % (щорічний
темп падіння — 2,3 %), що є вкрай негативною
тенденцією. Саме тому, розвиток тваринницьD
кої галузі України безпосередньо залежить від
розвитку підприємницької сфери сільськогосD
подарського виробництва в системі сталого сіD
льського розвитку. Більше того, великі сільсьD
когосподарські підприємства, на даний час, неD
зацікавлені в виробництві низькорентабельної
тваринницької продукції, тому чекати наповD
нення сегментів ринку даними виробниками в
найближчому майбутньому не варто [5].
Одним з найважливіших показників ефекD
тивності виробництва продукції тваринництва
є рівень валової продукції галузі (табл. 2). За
даними статистичної інформації в Україні обD
сяг валової продукції галузі тваринництва в
період 2010—2014 рр. зростав. Але дані показD
ники мають відносний рівень вірогідності, осD
кільки не враховують реальний рівень інфляції,
який спричинив значне зростання рівня цін.
Разом з тим, дані чітко вказують про темпи розD
витку підприємництва в фермерських госпоD
дарствах України. За досліджуваний період
обсяг валової продукції зріс майже в 6,3 раза,
тоді як аналогічний показник зростання в
сільськогосподарських підприємствах склав
лише 95,8 % (в значній мірі за рахунок процесів
інфляції).
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Таблиця 2. Валова продукція галузі тваринництва Україні за категоріями господарств
(2010—2014 рр.)
Показник

2010

Сільськогосподарські підприємства
Продукція тваринництва (млн грн.)
17087,7
У тому числі фермерські господарства
Продукція тваринництва (млн грн.)
221,9
Господарства населення
Продукція тваринництва (млн грн.)
48038,2

2011

Рік
2012

2013

2014

2014 р. до
2010 р., у %

27276,3

28915,3

30953,1

33463,1

195,8

458,3

1194,8

1268,0

1396,1

629,2

43056,1

42344,6

43069,3

43500,7

103,5

Джерело: розраховано автором за даними статистичного щорічника України.

Дуже важливо встановити чинники розвитD
ку підприємництва. Очевидно, що з цією метою
можуть бути запропоновані різні підходи. ПеD
редусім цілком прийнятним може бути так зваD
ний традиційний підхід, відповідно до якого
такими чинниками є ресурсні можливості, тобD
то людські ресурси (демографічні), ресурси
капіталу (майнові) і ресурси природного сереD
довища, у тому числі землі — території. Нових
підходів до традиційних чинників розвитку виD
магають науковоDтехнічний прогрес і процес
трансформації економіки. Нам видається логіD
чним прийняти чинники розвитку підприємницD
тва. При цьому можна виділити наступні дві
групи чинників:
— внутрішні (ендогенні) чинники — як поD
чаток, зародження ідеї започаткування підприD
ємницької діяльністю. Тут можуть мати вплив
різні імпульси, помисли, ідеї зі сторони, що
штовхають конкретну особу до підприємництD
ва;
— зовнішні (екзогенні) чинники передбачаD
ють створення відповідної ситуації, сприятлиD
вої для бізнесу. Це можуть бути добрі (значно
сприятливіші) правові передумови, можливість
належного фінансування чи одержання поD
трібних ресурсів і передусім поява нової потреD
би, яка може бути задоволена.
Необхідність ефективного використання
засобів схиляє селян до такої діяльності, поD
шуку таких виробничих і організаційних форм
розв'язку, які б нівелювали структурні обмеD
ження (насамперед у межах родини і господарD
ства). Можна стверджувати, що сільськогоспоD
дарське підприємство здатне функціонувати
лише за наявності відповідних ресурсів: землі,
праці, капіталу. Їх кількісний і якісний склад
можуть як обмежувати виробничу діяльність,
так і сприяти її розвитку. Процес приватизації
земель в українському селі відбувається швидD
кими темпами. Усі земельні ділянки, які переD
бувають у користуванні сільських жителів,
можна поділити на 4 категорії: присадибні
ділянки, підсобні господарства, дачні ділянки,
якими володіють міські жителі, земля у формі

6

"земельних часток" — паїв. Саме тому галузь
тваринництва може бути ефективно пристосоD
вана до вище наведених умов виробництва [8].
Незважаючи на зниження обсягів виробD
ництва молока і яловичини, як уже відмічалоD
ся, рівень рентабельності в сільськогосподарсьD
ких підприємствах за 2014 рік порівняно з 2010
роком зріс: молока — на 0,9 % і яловичини —
на 9,3 %, що стало результатом підвищення заD
купівельних цін на продукцію скотарства, а таD
кож виплата вітчизняним виробникам за рахуD
нок бюджетних надходжень та спеціального
режиму справляння ПДВ в галузі. Задля
підтримки тваринницького підприємництва
держава повертає лише 50 % податку на додаD
ну вартість за кожен літр молока, зданого на
молокозаводи і за кожен кілограм яловичини,
зданої на м'ясокомбінат [3].
За 2014 рік було змінено механізм підтримD
ки виробників через нарахування податку на
додану вартість, відповідно до якого сума ПДВ
перераховувалася тільки до спецфонду держD
бюджету, а вже потім мала б спрямовуватися
виробникам. Однак з 1 січня 2016 рік уряд виD
рішив відмовитися від змішаної схеми виплати
компенсацій виробникам молока і яловичини за
рахунок податку на додану вартість. За такого
сприяння розвитку підприємництва в галузі
тваринництва найближча перспектива буде
гальмуватися порівняно з головними світовиD
ми виробниками.
З огляду на зазначене нинішня ситуація на
ринку продукції скотарства потребує удоскоD
налення системи державної підтримки даної
галузі. Адже, маючи багатий природноDресурD
сний потенціал, Україна порівняно із зарубіжD
ними країнами займає досить низькі позиції як
за обсягами виробництва продукції скотарства,
так і за її рентабельністю. Тому на підставі виD
щевикладеного можна зробити висновок, що з
метою розвитку вітчизняної галузі скотарства
необхідно не лише планувати обсяги виробницD
тва молока та яловичини, а й розробити принD
ципово нову модель стимулювання діяльності
товаровиробників, яка передбачала б: спрощенD
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ня процедури вивільнення земельних ділянок та
отримання дозволів на будівництво тваринD
ницьких комплексів; створення системи забезD
печення якості молока в усіх категоріях госпоD
дарств; можливість мати доступну та надійну
фінансовоDкредитну підтримку.
Таким чином, надання державної підтримD
ки має на увазі цілий спектр економічних дій,
функцій, заходів за ринкових умов. Їх зміст та
поширення масштабів визначаються, з урахуD
ванням пропорції, яка поєднує ринкове самоD
регулювання і втручання держави на окремих
етапах. Це є надзвичайно складним питанням,
у вирішенні якого варто зважати на інтереси
виробників, споживачів та держави. Для дерD
жави життєво важливо гарантувати забезпеD
чення попиту на молоко і яловичину для стабіD
лізації ринкової кон'юнктури. Неефективна
діяльність у скотарстві може зумовити те, що
держава не одержить необхідного обсягу важD
ливих продуктів споживання власного походD
ження, що в результаті порушить вимоги націоD
нальної безпеки продовольчого забезпечення,
підвищить ризикованість, пов'язану з нестачею
продовольчих ресурсів або з іншими чинникаD
ми непоборного впливу [6, c. 93—96].
У результаті реалізації державної підтримD
ки тваринницького підприємництва забезпечуD
ватиметься економічний інтерес товаровиробD
ників до збільшення обсягів виробництва, наD
самперед, відновлення поголів'я корів. Тобто
зросте пропозиція на ринку продукції молока
і яловичини. Проте це не означає, що матиме
місце механічне зниження рівня ціни реалізації
продукції скотарства, так як постійно відбуваD
тиметься вплив чинників підвищення рівня соD
бівартості. На нашу думку, є ще одна сфера
підтримки державної ринкового типу розвитD
ку досліджуваної галузі — є вирівнювання
цінового диспаритету на аграрну і промислову
продукцію. Вважаємо за необхідне впровадD
ження системи комплексного та взаємопов'яD
заного підходу до одержання пропорційності
цін, і не лише в аграрній сфері. Це формування
єдиної цінової концепції для всіх галузей, що
забезпечить єдину методологію її формування,
та врахування дії об'єктивних законів, реалій, і
при цьому — усунення суб'єктивізму, приватD
новласницьких і регіональних інтересів, містечD
кових і політичних невідповідностей.
Недодержання цих вимог і зумовлює ціноD
вий диспаритет, формування яких в аграрній
сфері відбувається стихійно та коливається
навіть за місяцями одного року зі значною амD
плітудою, до того ж ці коливання несинхронні
та непрозорі. Закономірно відбудеться формуD
Передплатний індекс 21847

вання і розширення попиту на харчові продукD
ти. Однак для цього на період до 2017 року доD
цільно впорядкувати і запровадити систему заD
ходів розширення платоспроможності насеD
лення за принципом: необхідна певна кількість
продуктів — продукти є вільно доступними
продажу — споживач має кошти щоб їх придD
бати. Тут має діяти закон попиту і пропозиції,
який зумовлює узгодженість між обсягами виD
робництва продукції та попитом, а останній —
з можливостями населення придбати товар.
Отже, вирішення питання ефективного розвитD
ку скотарства потребує значної фінансової
підтримки, яка в Україні нижча порівняно з
країнами з розвиненим сільським господарD
ством. Особливо актуальними залишаються
питання розробки комплексу заходів в тваринD
ницькому підприємництві щодо: пом'якшення
диспаритету цін і компенсації фінансових виD
трат сільськогосподарським товаровиробникам
при придбанні енергоресурсів переважно за
рахунок вітчизняного товарного виробництва,
а також для активізації імпортозаміщення; зроD
стання обсягів продукції рослинництва для заD
доволення зростаючого попиту на корми з боку
вітчизняного скотарства; подолання вузьких
місць у кадровому забезпеченні програм розD
витку скотарства; створення ефективної сисD
теми наукових досліджень і інформаційного
забезпечення, ухвалення економічних і техноD
логічних рішень у сільському господарстві та
переробній промисловості; вдосконалення
інституціональних форм організації тваринD
ництва, розвиток малого підприємництва [2].
Удосконалення розвитку підприємництва в
галузі тваринництва має проводитися в трьох
напрямах, які передбачають: прискорене нароD
щування поголів'я худоби, особливо маточноD
го, забезпечення розширеного відтворення стаD
да в господарствах усіх форм власності і госD
подарювання; підвищення генетичного потенD
ціалу продуктивності худоби; встановлення
закупівельних цін на тваринницьку сировину,
яка надходить на переробні підприємства не
менше ніж на 3—5 років, які б відшкодовували
сільськогосподарським товаровиробникам витD
рати і сприяли одержанню прибутків; розшиD
рення кооперації між господарствами різних
форм власності у нарощуванні продукції скоD
тарства, коли від господарств населення
збільшиться надходження молодняку великої
рогатої худоби у сільськогосподарські підприєD
мства, а від останніх — молодняку сільським
мешканцям; реструктуризацію кормової бази
шляхом поліпшення польового і лукопасовищD
ного кормовиробництва, збільшення виробницD
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тва повноцінних комбікормів з урахуванням
вікових і статевих груп тварин; розширення
площ культурних пасовищ; доведення до норD
мативної потреби використання кормів необD
хідної структури з розрахунку на одну голову
худоби і птиці; надання сільськогосподарськиD
ми підприємствами послуг господарствам наD
селення щодо забезпечення худоби кормами,
особливо грубими; впровадження інноваційних
технологій утримання худоби та птиці і застоD
сування найбільш досконалої механізації виD
робничих процесів на тваринницьких фермах і
комплексах; розширення переробки тваринD
ницької сировини в господарствах її виробD
ників; надання сільськогосподарським виробD
никам допомоги з боку держави щодо перевеD
дення тваринництва на промислову основу,
організації переробки продукції і її збуту.
Оцінка динаміки зайнятості населення у
сфері малого підприємництва в розрізі агроD
промислових зон дала змогу дійти висновку, що
за досліджуваний період загалом в країні споD
стерігається позитивна тенденція — створенD
ня малими підприємствами додаткових робоD
чих місць у такій галузі економіки, як сільське
господарство, зросло у 1,1 раза [7, c. 43—44].
Незважаючи на значні зміни в динаміці заD
безпеченості сільськогосподарською технікою,
її кількість залишається недостатньою. У заD
гальному обсязі забезпеченості сільськогоспоD
дарською технікою частка малих підприємств
невелика. Спостерігається незначне збільшенD
ня кількості картоплезбиральних комбайнів,
картоплесаджалок. У фермерських господарD
ствах рівень технічного забезпечення виробD
ництва є вищим порівняно з іншими формами
малого підприємництва, проте тенденції залиD
шилися аналогічними. Основною причиною таD
кого низького рівня забезпеченості малих
підприємств технікою є недосконалий рівень
розвитку ринкової інфраструктури, спрямоваD
ної на забезпечення матеріальноDтехнічних,
інформаційних потреб малого підприємництва.
Це спричиняє великі незручності у викорисD
танні сільськогосподарської техніки, ставить у
нерівні умови малі підприємства порівняно з
великими підприємствами. Власники малих
підприємств через невисокі ціни реалізації
сільськогосподарської продукції, особливо
тваринницької, отримують дуже низькі дохоD
ди, за рахунок яких не можуть придбати необD
хідну їм техніку власними засобами. НевирішеD
ним залишається питання кредитів на придбанD
ня сільськогосподарської техніки. Адже відоD
мо, що кредити надаються під заставу, а майD
но, яке є в розпорядженні малого підприємства
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(фермерські приміщення та інше), комерційниD
ми банками під заставу не приймається через
низьку ліквідність (низьку балансову вартість,
нетипові проекти) і неможливість подальшої її
реалізації в разі неповернення кредиту [4, c.
176—181].
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Створення малих підприємств є важливим
напрямом формування ринкового середовища
у вітчизняному агропромислового комплексі.
Їх розвиток сприяє задіянню нових робочих
місць на селі, впровадженню досягнень наукоD
воDтехнічного прогресу в малі форми сільськоD
господарського виробництва, є важливим
джерелом формування місцевих бюджетів й
бюджетів селянських родин. Малі підприємD
ства є буферною зоною, яка знижує ризики
руйнування потенціалу великотоварного агD
рарного виробництва. Водночас основними
мотивами підприємницької діяльності власD
ників малих підприємств є можливість реаліD
зувати власний потенціал, особиста свобода і
незалежність.
Розвиток малого підприємництва характеD
ризується високою динамічністю. Особливо
помітні зміни відбулися серед малих підприD
ємств, які займаються виробництвом продукції
тваринництва. Доведено недостатнє матеріальD
ноDтехнічне забезпечення малих підприємств
тваринницької галузі. У перспективі малі підD
приємства повинні орієнтуватися на викорисD
тання своїх сильних сторін, до яких належать:
висока еластичність діяльності стосовно змін
на ринку, оперативність прийняття управлінсьD
ких рішень та висока мотивація. Сприятливі
можливості з'являються з активізацією підD
приємницького клімату в державі, декларуванD
ням нею намірів щодо інтеграційних процесів і
лібералізації бізнесу, розширенням зовнішD
нього фінансування, зміною організаційної
структури виробництва й утворенням ринкових
ніш для малих сільськогосподарських підприD
ємств. Основну роль у розвитку малих підD
приємств у перспективі, на думку їх власників,
відіграватимуть фінансові чинники. Передусім
розширення доступу до зовнішніх джерел
фінансування та зменшення податкового тисD
ку. Це дозволило б ефективніше формувати
потенціал малого підприємства, сприяти ефекD
тивному функціонуванню. Достатньо великі
сподівання покладають власники малих підприD
ємств і на співпрацю з іншими підприємствами.
Це свідчить про потенціал розвитку в перспекD
Передплатний індекс 21847
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тиві кооперативних та інших форм співпраці в
галузі тваринництва. Пріоритетами державної
та регіональної політики щодо розвитку малоD
го підприємництва в галузі тваринництва поD
винні бути: фінансова підтримка малих підD
приємств, створення організаційних передумов
діяльності й структур із підтримки розвитку
підприємництва, регулювання експортноD
імпортних операцій, створення відповідної
інформаційноDкомунікаційної інфраструктури,
організація навчання та підготовки кадрів,
інноваційна спрямованість розвитку сільськоD
го господарства.
У перспективі дослідження, розвиток вітD
чизняного скотарства також значною мірою
залежатиме від державної підтримки галузі.
Визначальними пріоритетами державної підD
тримки підприємництва в галузі тваринництва
України є: удосконалення фінансовоDкредитD
ної та інвестиційної політики держави в питанD
нях прискореного нарощування поголів'я велиD
кої рогатої худоби; підвищення генетичного
потенціалу продуктивності худоби; реструктуD
ризація кормової бази для забезпечення погоD
лів'я повноцінними високоякісними кормами;
впровадження інноваційних технологій утриD
мання худоби та виробництва продукції скоD
тарства; видача державних траншів виробникам
молока і яловичини; переведення галузі скотарD
ства на промислову основу з організацією саD
мостійної переробки виробленої продукції для
реалізації.
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METHODOLOGICAL BASES OF SUPPORT THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE
BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE

У статті визначаються методологічні засади підтримки інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
України. Автори виходять з того, що підтримка машинобудівних підприємств має бути скоординованою та цілеспря0
мованою діяльністю органів державної влади щодо систематичного впровадження комплексу заходів, спрямованих
на створення науково0технічних, соціально0культурних засад стимулювання розвитку інноваційних процесів у га0
лузі.
In article the methodological bases of support the innovative development of machine0building enterprises of Ukraine
are defined. Authors proceed from the fact that support of machine0building enterprises must be coordinated and
purposeful activity of public authorities concerning of the systematic implementation of a set of measures aimed at
creating a scientific and technical, social and cultural foundations of stimulating the development of innovative processes
in the branch.

Ключові слова: машинобудівні підприємства, інноваційний розвиток, науково2технічна
політика.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розробка і впровадження інновацій у машиD
нобудуванні є вирішальним фактором розвитD
ку країни. Тому проблеми інноваційного розD
витку машинобудівних підприємств широко обD
говорюються у різних гілках влади й інших заD
цікавлених структурах.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інноваційний розвиток машинобудівних
підприємств, його роль і вплив на розвиток
України досліджувався такими вченими, як
М. Гаман, О. Білорус, Л. Федулова, А. СухоруD
ков та ін. Проте недостатньо визначено зміст і
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структуру методологічних засад підтримки маD
шинобудівних підприємств України.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є розробка методологічних
засад інноваційного розвитку машинобудівних
підприємств країни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Шлях ринкових перетворень, який прохоD
дить Україна, поки не привів до розв'язання
проблеми формування інноваційного механD
ізму, який би відповідав потребам машинобуD
дівних підприємств. У цьому плані великі
надії покладаються на програму економічних
реформ. З її реалізацією є надія створити пеD
редумови для створення такого механізму.
Ми виходимо з того, що підтримка машиноD
будування має стати скоординованою цілесD
прямованою діяльністю органів державної
влади щодо систематичного впровадження
комплексу заходів, спрямованих на створенD
ня інституційних, науковоDтехнічних, соцD
іальноDкультурних засад стимулювання розD
витку інноваційних процесів у галузі. ДерD
жавна інноваційна політика повинна стати
найважливішою основою діяльності щодо
виведення машинобудування з кризи й забезD
печення його динамічного зростання. Метою
такої політики має бути направлення інноваD
ційної діяльності на виробництво й повсюдD
не застосування новітніх механізмів, технічD
них систем, раціональне використання наукоD
вих розробок, постійного забезпечення екоD
номікоDорганізаційних умов для відтворення
й постійного використання стратегічного поD
тенціалу інноваційного розвитку. Вона має
бути спрямована на використання управліD
нських інструментів економічного впливу, а
також створення стимулюючого законодавD
чого та інституційного середовища для всіх
суб'єктів інноваційного процесу машинобуD
дування. Завдання полягає у досягненні станD
дартів розвитку, притаманних розвинутим
країнам світу, зокрема Європейського
співтовариства, з метою приєднання й активD
ної участі України в Інноваційній програмі
Європейського Союзу. Ці стандарти стосуD
ються насамперед технологічних нововвеD
день, правового захисту інтелектуальної
власності, міжнародних стандартів якості,
сертифікації виробів та послуг.
Стимулююча інноваційна політика в даній
схемі повинна бути орієнтована на створення
Передплатний індекс 21847

сприятливого інвестиційного клімату реаліD
зації інноваційних проектів, запровадження
на державному рівні спеціальних стимулів
активізації інноваційних технологічних змін.
Суть же конкретних управлінських дій поляD
гає в:
1. Прямому державному фінансуванні інноD
ваційних проектів з реалізації програм струкD
турної перебудови машинобудування, підD
тримці утворення та розвитку нових конкуренD
тоспроможних підприємств та виробництв, які
мають становити основу матеріальноDтехнічної
бази довгострокового економічного зростанD
ня не лише машинобудування, а й країни в цілоD
му. У першу чергу біотехнології, аерокосмічD
ного комплексу, інформаційних технологій, виD
робництва принципово нових машин, устаткуD
вання тощо.
2. Прямому державному фінансуванні суD
часної інноваційної інфраструктури: трансD
портних та комунікаційних мереж, особливо
формаційних, із приєднанням до існуючої
європейської та світової інфраструктури
бізнесу.
3. Використання пільг під час виплати поD
датку на прибуток за умови його направлення
на інноваційну діяльність. При цьому доцільно
запроваджувати галузеву диференціацію таких
пільг та забезпечувати їх гнучкість залежно від
цілей та завдань національної інноваційної поD
літики. Важливо також забезпечити спрямоD
ваність інноваційних податкових пільг на виD
пуск та реалізацію конкурентоспроможної
інноваційної продукції.
4. Розширенні податкового кредитування
приросту обсягів витрат машинобудівних
підприємств на науковоDтехнічну діяльність.
Адже фінансування запровадження інновацій
у технологічній сфері неможливе без зростанD
ня обсягів НДДКР, які пов'язані з адаптацією
методів виробництва до особливостей підприєD
мства, на якому вони застосовуються. Стартові
витрати, направлені на запуск нової продукції,
вимагають перегляду розподілу фінансових
ресурсів, необхідних для всього періоду житD
тєвого циклу інновації.
5. Розробці низки заохочувальних заходів
зі спонукання до співпраці науки і виробницD
тва в інноваційному процесі:встановлення
пільг щодо оподаткування, форми утворення
та закриття організаційних структур, які виD
конують об'єднання НДДКР та впроваджуD
вальні роботи силами наукових структур, техD
нічних університетів та машинобудівних
підприємств, що фінансують наукомісткі
технічні дослідження.
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6. Створенні ефективного нормативноDпраD
вового поля для економічної реалізації права
на інтелектуальну власність усіх учасників наD
уковоDтехнологічного циклу створення та виD
користання винаходу з тим, щоб вони отримаD
ли сильну економічну мотивацію для інноваD
ційної творчості.
7. Уведенні в дію положення про дозвіл приD
скореної амортизації основних засобів активD
них машинобудівних підприємств з метою стиD
мулювання саме інноваційного напряму інвесD
тування.
8. Забезпеченні всіх необхідних умов для
підвищення рівня конкурентоспроможності
національних підприємств, які спеціалізуютьD
ся на виготовленні інноваційних продуктів у
торговельній сфері: наявність політики проD
текціонізму з боку держави, всебічна підтримD
ка при проведенні спільних розробок, всебічне
заохочення до інноваційної діяльності, сприD
яння іноземним інвестиціям, залучення інвесD
торів до створення спільних підприємствDвиD
робників наукомісткої продукції, зокрема, у
найінноваційніших напрямах машинобудуванD
ня.
9. Залученні національного виробника до
безпосередньої участі в міжнародних процеD
сах розподілу праці з недопущенням випадків
забороненої конкуренції, а також діяльності
у найуспішніших міжнародних організаціях з
питань регулювання світового трансферу техD
нологій.
Важливою умовою підвищення ефективD
ності інноваційної політики підтримки є розвиD
неність структур, які опосередковано пов'язані
зі створенням, використанням та розповсюдD
женням науковоDтехнічних знань у країні. На
жаль, науковоDтехнічна сфера машинобудуванD
ня не стала важливим фактором економічного
зростання галузі. Аналізуючи рівень технікоD
технологічного розвитку галузі, можна дійти
висновку про скорочення кількості наукових
розробок та їх практичного впровадження. Для
усунення цього недоліку необхідно спрямуваD
ти державну науковоDтехнічну політику на заD
стосування відповідних економічних важелів
розвитку науки та результативності роботи
усього машинобудування. Така політика поD
винна лежати в основі діяльності Міністерства
промисловості та торгівлі, департаменту машиD
нобудування та інших державних структур, які
відповідають за інноваційну діяльність, але
інноваційна політика досі не набула такої наD
правленості.
Необхідність формування якісної державD
ної політики підтримки інноваційного шляху
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розвитку машинобудування України зумовлеD
но такими обставинами:
1. Машинобудуванню відводиться провідна
роль у розвитку національної економіки, форD
муванні її нового технологічного укладу, який
би відповідав стандартам постіндустріального
суспільства.
2. На сьогодні машинобудування знахоD
диться на етапі переходу від різкого падінD
ня до повної стабілізації з перспективою
піднесення та розвитку. Проте такі перспекD
тиви можливі лише на основі формування
новітніх підходів до інноваційної діяльності
та принципів управління його структурних
утворень. Для цього слід чітко визначитись
із:
— метою інноваційної політики підтримки;
— періодом її дії;
— показниками стану машинобудівного виD
робництва;
— критеріями оцінки досягнення поставлеD
ної мети;
— переліком етапів реалізації конкретних
заходів на кожному етапі;
— ресурсним забезпеченням.
3. Оскільки інноваційна діяльність передбаD
чає насамперед утворення умов для найбільш
ефективного розвитку кожного машинобудівD
ного підприємства та розробку відповідно до
його призначення політики розвитку, то конкD
ретні рекомендації повинні бути науково обD
грунтовані й перевірені. Це потребує тривалої,
трудомісткої роботи на державному рівні при
партнерському фінансуванні держави і бізнеD
су.
Ми вважаємо, що головними завданнями
інноваційної політики підтримки щодо розвитD
ку машинобудування мають бути:
— вихід на світовий рівень конкурентоD
спроможності;
— забезпечення потреб країни (економічD
них, соціальних, екологічних) при сприянні виD
ходу на більш високий конкурентноздатний
рівень інших галузей економіки.
Оцінка стану машинобудування може бути
здійснена за допомогою таких показників: обD
сяг (загальний і за групами) виробів; частка маD
шинобудівної продукції в загальному експорті
країни; частка наукомісткої продукції в поD
рівнянні з промислово розвинутими країнами;
питома вага вітчизняної машинобудівної проD
дукції в забезпеченні вітчизняної економіки і
сфери споживання.
Немає потреби доводити, що для розвитку
машинобудівних підприємств у нових еконоD
мічних умовах, підвищення їх конкурентоспроD
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можності необхідне ресурсне забезпечення,
тобто:
— відпрацьовані на рівні дослідної партії чи
зразків наукомісткі вироби, які користуються
підвищеним стабільним попитом на зовнішD
ньому і внутрішньому ринках;
— технології і технічне оснащення, які заD
безпечують серійний і масовий випуск проD
дукції;
— потужність людського ресурсу, постійне
накопичення досвіду та знань;
— постійні ринки й відмінно організовані
системи збуту;
— задіяність мережі обслуговування та реD
монту виробів високого сервісного рівня.
Крім того, важливо запроваджувати:
— сучасні стратегії організації й управлінD
ня з метою забезпечення швидкої реакції на
будьDякі коливання у суспільстві;
— розробку планів подальшої діяльності та
способів розвитку підприємств за допомогою
застосування наукових методів аналізу й проD
ектування;
— забезпечення всіх рівнів виробничої
діяльності підприємства найсучаснішими метоD
дами інформаційної діяльності;
— системи загальної автоматизації всіх етаD
пів виробництва за допомогою застосування
інтелектуальних систем і програмноDметодичD
ного забезпечення;
— систему корпоративних зв'язків з підприD
ємствамиDсуміжниками, постачальниками, екD
сплуатаційниками на основі єдиної методоD
логії, інформаційної інтеграції, телекомунікаD
ційних мереж;
— систему підготовки відповідних кадрів і
проведення досліджень у сфері застосування і
використання сучасних досягнень інформаційD
них технологій інженеризму.
На нашу думку, машинобудівні підприємD
ства, які мають усі вищезгадані елементи
діяльності, здатні стати конкурентоспроD
можними, безперечно, при певній підтримці
держави. Суть такої підтримки полягає у
тому, що держава в міру своїх можливостей
може надавати: наукові ресурси; кадрові реD
сурси; фінансові ресурси; виробничі техноD
логії і технологічні машини; інформаційні
технології інжинірингу; нормативні ресурси;
організаційні ресурси; засоби масової інфорD
мації та ін.
Забезпечення підприємства всіма ресурсаD
ми є загальносвітовою проблемою [1, c. 19].
Проте для України здійснення інноваційної
політики, яка б дозволила найбільш економіD
чним шляхом вивести машинобудування на
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провідний рівень, є більш важливим, актуальD
ним завданням, оскільки в даний момент маD
шинобудування в силу різних причин, про які
йшла мова вище, не відзначається високим
рівнем конкурентоспроможності, який значD
ною мірою залежить від ресурсозабезпечеD
ності.
На нашу думку, при недостатній кількості
ресурсів, забезпечення інноваційного розвитD
ку всіх машинобудівних підприємств є утопічD
ною мрією. Необхідно визначити пріоритети та
критерії їх вибору для того, щоб зосередити
виділені кошти на конкретні напрями інноваD
ційної політики, конкретний економічний ріD
вень шляхом розвитку насамперед наукомістD
ких виробів.
У сфері інноваційної політики підтримки
має охоплювати не лише машинобудування в ціD
лому, а й кожне підприємство. Професійно розD
роблена інноваційна політика розвитку машиD
нобудування повинна відповідати кращим
світовим аналогам, інтересам як підприємства,
так і держави.
Розробка інноваційної політики розвитку
машинобудування повинна передбачати період
дії — 15 років — три етапи [2, c. 21].
Перший етап (приблизно 2—3 роки) наукоD
воDтехнічних основ формування сучасного маD
шинобудування, шляхів виходу з кризи, отриD
мання стабільного й раціонального ресурсозаD
безпечення, перевірки рішень шляхом виконанD
ня разових проектів створення підприємств
лідерів.
Другий етап (7—8 років) включає в себе заD
ходи щодо впровадження розробленої інноваD
ційної політики на досить широкому колі
підприємств, забезпечивши підвищення її конD
курентоспроможності, відпрацьовування меD
ханізмів реалізації НТП, формування повноD
масштабного національного ресурсозабезпеD
чення.
Третій період (4—5 років) характериD
зується широкомасштабним упровадженням
і освоєнням нових технологій, створенням
конкурентноздатних підприємств, корпоD
рацій, підприємств за галузями, банкрутD
ством підприємств, не здатних вийти на
новітній рівень розвитку, формуванням нових
структур.
Підтримка інноваційного розвитку повинD
на бути спрямована на піднесення конкуренD
тоспроможності великих машинобудівних
підприємств, які виробляють продукцію і заD
войовують нові ринки збуту наукомісткої проD
дукції. Проте це не означає, що малим машиD
нобудівним фірмам слід приділити менше уваD
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ги. Без них вирішення загальної проблеми розD
витку машинобудування неможливе. ІнноваD
ційна політика спрямована на сприяння підD
приємствам у визначенні напрямів їхнього
розвитку на основі або власних, або зовнішніх
ресурсів з метою виконання поставлених завD
дань.
Дуже важливо, щоб при професійно розD
робленій політиці інтереси розвитку кожного
підприємства гармонізували з інтересами розD
витку галузі в цілому, хоча критерії і мета моD
жуть бути дещо різними.
Перші два роки державну підтримку необD
хідно спрямовувати на створення галузевого
ресурсного забезпечення машинобудування, в
першу чергу — наукового, інформаційного, фіD
нансового та ін.
Особливу увагу варто звернути на проблеD
му формування, надання інформаційних поD
слуг підприємствам і організаціям, оскільки
саме тут має місце найбільше відставання маD
шинобудування. Організація мережі надання
інформаційних послуг, розробка складного
програмноDметодичного забезпечення компD
лексної автоматизації підприємств на основі
новітніх інформаційних технологій є пріориD
тетним національним завданням, особливо
якщо врахувати, що потенційний ринок проD
грамного продукту для комплексної автомаD
тизації підприємства тільки по машинобудівD
ним виробництвам становить приблизно 50
млрд дол. по СНД. Віддати такий ємний ринок
на відкуп західним фірмам буде величезною
помилкою.
У даний час на ринках програмного проD
дукту комплексної автоматизації домінуюче
становище займають програмні продукти іноD
земних компаній. Хоча в Україні на даний моD
мент є висококваліфіковані кадри проD
грамістів, проте спеціальних фірмDрозроблюD
вачів програмного продукту для автоматиD
зації окремих підприємств галузі в країні не
багато. Для вирішення проблеми необхідно з
наявних дрібних фірм створити на доброD
вільних засадах корпорацію по розробці проD
грамного продукту, яку б можна було поD
рівняти за своєю потужністю з кращими захD
ідними фірмами. Це дасть змогу, орієнтуюD
чись на український національний продукт,
забезпечити захист ринку інформаційних поD
слуг у сфері інформаційних технологій, інжиD
нірингу.
Створення такого українського націоD
нального програмного продукту, здатного
конкурувати з іноземними компаніями, у даD
ний час реально і можливо, з огляду на ту
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обставину, що і в світі, і в Україні відбуваєтьD
ся переорієнтація складних систем комплекD
сної автоматизації виробництва на нове поD
коління, так звані інтелектуальні виробничі
системи, де українські вчені і програмісти
мають великі шанси на конкурентній основі
змагатися з західними програмістами або на
рівній корпоративній основі проводити
спільні розробки. Для цього необхідно найбD
лижчим часом провести повномасштабні наD
укові і технічні розробки у сфері уніфікації
обміну виробничими даними і, найголовніше,
формалізацію роботи з виробничими знанняD
ми, створивши передумови переходу до інтеD
лектуальних машинобудівних підприємств
(ІМП).
ІМП передбачає, крім інтелектуалізації
робіт, перехід від роботи з алгоритмами до
роботи з моделями, а також перехід до ноD
вих методів організації та управління виробD
ництвом, створення системи управління знанD
нями. Протягом попередніх ста років теореD
тичною базою, на основі якої працювали
підприємства, була тейлорівська концепція
індустріального виробництва. Вона була оріD
єнтована на жорстку диференціацію всіх
робіт і підпорядкування роботи людини маD
шинним ритмам, тим самим принижуючи роль
людини, але створюючи передумови для виD
сокопродуктивної роботи машин і устаткуD
вання в умовах масового і багатосерійного
виробництва.
В епоху постіндустріального суспільства на
зміну індустріальним виробництвам прийшли
ІМП, засновані на тісній взаємодії інтелекту
людини і штучного інтелекту машин і систем,
які створюються на базі формалізованої часD
тини знань людини. Формуванню сучасних ІМП
повинна передувати розробка уніфікованих
моделей підприємства і всіх етапів його виробD
ничої діяльності, нових форм і методів органіD
зації виробництв і управління ними, пропозицій
за новими структурними утвореннями, наприкD
лад, корпораціями, національними технологіD
чними центрами.
У постіндустріальному суспільстві наука
стає самостійною продуктивною силою. Тому
розробці складних наукомістких систем, якиD
ми є ІМП, обов'язково передують фундаменD
тальні наукові дослідження, розробка моделей
майбутніх підприємств, виробів і ресурсів
їхнього виробництва.
Для вирішення всіх цих проблем необхідD
на консолідація наукових сил суспільства, акаD
демічних інститутів, вузів, фахівцівDпрактиків
при загальній координації робіт із боку дерD
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жавних і громадських організацій. ВикорисD
тання такого програмного комплексу надасть
можливість у кілька разів скоротити час виD
конання замовлень, підвищити якість проD
дукції, вирішити багато питань, які стоять пеD
ред розробниками конкурентноздатних машиD
нобудівних підприємств, у тому числі і для
створення будьDякого іншого ресурсного заD
безпечення. Очевидно, у першу чергу реалізаD
ція розробленого програмного продукту у
вигляді "пілотних" проектів повинна проходиD
ти на конкурентноздатних підприємствах. Це
дасть змогу більш успішно вирішувати поставD
лені завдання, швидко підвищувати рентаD
бельність відповідних розробок і одержувати
додаткові доходи від продажу наукомістких
виробів, створювати й апробовувати націоD
нальний програмний продукт, який може бути
використаний для розвитку інших машинобуD
дівних підприємств.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, стратегія розвитку вітчизняної наD
уки полягає як у визначенні найбільш значуD
щих для економічного зростання її напрямів,
так і в успішному здійсненні державної полD
ітики щодо їх підтримки, перш за все шляхом
запровадження відповідних організаційних
заходів, належного фінансування, стимулюD
вання та розширення інноваційної інфрастD
руктури.
Розвиток економіки інноваційного типу, що
базується на створенні та використанні інноD
вацій, стає головним фактором розвитку сучасD
ного світу. В основі інноваційної діяльності леD
жить пошук нових методів та засобів виробницD
тва, шляхів їх практичного упровадження з
метою сприяння процесу економічного розвитD
ку виробництва та покращенню рівня життя
суспільства.
Одним із шляхів такої реалізації є впроваD
дження науковоDтехнічних розробок у відпоD
відні галузі промисловості, зокрема в машиD
нобудівні, які забезпечать у перспективі докоD
рінну модернізацію матеріальноDтехнічної
бази виробництва і нададуть можливість
підприємствам вийти на досить високий екоD
номічний рівень розвитку, забезпечуючи тим
самим конкурентоспроможність їх продукції
не тільки на внутрішньому ринку, а й на зовD
нішньому.
Безперечно, це зумовлює необхідність розD
робки відповідної стратегії інноваційного розD
витку всього машинобудування.
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CONCEPTUAL PROVISIONS TOWARD THE BALANCED DEVELOPMENT OF RAW MATERIAL
BASE AND PROCESSING OF MEDICINAL PLANTS

Визначено основні закономірності та проблеми розвитку ринку лікарської рослинної сировини. Обгрунтовано
концептуальні положення збалансованого розвитку сировинної бази та переробки лікарських рослин, що передба0
чають формування інноваційної системи взаємовідносин учасників програми розвитку лікарського рослинництва.
Визначено пріоритетні напрями концепції збалансованого розвитку сировинної бази та переробки лікарських рос0
лин й запропоновані шляхи їх реалізації. Запропоновано еколого0економічні інструменти стимулювання розвитку
галузі лікарського рослинництва та заготівлі дикорослих лікарських рослин. З'ясовано, що важливим напрямом для
розвитку лікарського рослинництва є формування сировинних зон переробних організацій, головною метою яких є
розміщення лікарських культур у господарствах, де соціо0еколого0економічні умови їх вирощування є найбільш при0
вабливими. Означено, що задля охорони довкілля при виробництві лікарської рослинної сировини необхідне забез0
печення економічного стимулювання зниження негативного впливу на земельні ресурси.
This paper deals with the basic patterns and challenges in development of the medicinal plant raw material market.
The author substantiates conceptual provisions toward the balanced development of raw material base and processing
of medicinal plants, providing for the formation of an innovative system of relations between program participants of
medicinal plant cultivation development. The article deals with priority areas within the concept of raw material base
sustainable development and medicinal plants processing as well as ways to implement them have been proposed. The
author gives environmental and economic tools to stimulate the development of the field of medicinal plant cultivation
and harvesting of wild medicinal plants. It is found, that an important direction for the development of medicinal plant
cultivation is the formation of raw material zones of processing organizations, the main purpose of which is to place
medicinal crops in farms where socio0 environmental economic conditions of cultivation are the most attractive. It was
noted that for the sake of environmental protection in the production of medicinal plant raw material, it is necessary to
provide economic incentives for reducing the negative impact on the land resources.

Ключові слова: концепція, лікарські рослини, збалансований розвиток, сировина, переробка.
Key words: concept, medicinal plants, sustainable development, raw materials, processing.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Виконання завдань збалансованого розвитD
ку вимагає від економічних систем у сучасних
умовах використання концептуальних факторів
зростання конкурентоспроможності, що базуD
ються на принципах соціальної відповідальності,
економічного розвитку, збереження довкілля та
інноваційного підходу. На існуючому етапі розD
витку в умовах диверсифікації економіки зросD
тає взаємодія між галузями, які при організації
власного виробництва використовують продукD
ти інших сфер. Не виключенням стала і галузь
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лікарського рослинництва. У сучасних умовах
слід розглядати культивування лікарських росD
лин як елемент ринку лікарської рослинної сиD
ровини. У даному контексті ринок лікарської
рослинної сировини являє собою систему екоD
номічних взаємовідносин в аграрній, переробній
та фармацевтичній галузях і дозволяє вирішуD
вати низку екологоDекономічних проблем. РозD
виток ринкових відносин в цій сфері передбачає
формування раціональних ринків сировини для
переробної промисловості і ринків готових якіD
сних продуктів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

ОрганізаційноDекономічними питаннями
виробництва лікарських рослин займалися:
В. Биков, О. Азарян, Л. Балабанова, О. Березін,
Н. Карпенко, І. Маркіна, Ю. Дайновський та
Л. Попова. У роботах зазначених авторів відобD
ражені дослідження, що сприяють розвитку
наукового розуміння процесу організації виD
робництва лікарських рослин в цілому. Деякі
питання щодо культивування та організації
виробництва лікарських рослин висвітлювали
у своїх працях такі вітчизняні вчені, як О. ГуD
баньов, Т. Мірзоєва, В. Рак, Б. Семак, А. Швець
й ін. Поряд із тим у рамках специфічного ринD
ку лікарської рослинної сировини ними не поD
рушувалися концептуальні питання формуванD
ня і розвитку лікарського рослинництва.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Подальше зміцнення ринку лікарських росD
лин передбачає теоретичного обгрунтування
розвитку лікарського рослинництва, яке дозD
воляє формувати сировинний компонент для
виробництва натуральних, екологічно чистих
та ефективних лікарських препаратів. У той же
час, у результаті виробничої діяльності з кульD
тивування лікарських рослин, крім отримання
товарної сировини, проявляються і зовнішні
(неринкові) ефекти, які створюють додаткові
переваги в рамках багатофункціонального
сільськогосподарського виробництва, зокрема,
на стику соціальної та екологічної складових
зберігається біорізноманіття (при раціональній
системі заготівлі дикорослих рослин), що дозD
воляє знизити необхідність надлишкової експD
луатації дикорослих запасів лікарських рослин.
З огляду на викладене, у статті поставлено завD
дання обгрунтувати концептуальні положення
збалансованого розвитку сировинної бази
лікарських рослин.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні світовий фармацевтичний ринок
характеризується позитивною динамікою споD
живання лікарських рослин, близько 40% заруD
біжної фармацевтичної продукції виготовD
ляється з рослинної сировини. За оцінками екD
спертів Всесвітньої організації охорони здороD
в'я, в найближчі десять років частка препаратів,
що виготовляються з лікарської рослинної сиD
ровини, досягне 60% у загальних обсягах споD
живання фармацевтичних засобів [2]. ОцінюD
ючи сучасні тенденції розвитку вітчизняного
ринку лікарських засобів, експерти вважають,
Передплатний індекс 21847

що, незважаючи на незначні його обсяги, він
може стати перспективним сегментом українD
ського фармацевтичного ринку. У зв'язку з
цим, важливим є розвиток вітчизняного виробD
ництва лікарських рослин із сировини, виробD
леної і заготовленої аграрними підприємстваD
ми України, а також забезпечення внутрішніх
потреб і збільшення експорту якісної, екологіD
чно чистої готової продукції. Однак на сьогодні
в нашій країні не досить багато виробників, що
спеціалізуються на виробництві лікарських
культур [1, c. 64]. Тому вітчизняні аграрні підD
приємства мають унікальну можливість не
тільки збільшити свою частку на внутрішньоD
му ринку, але й претендувати на завоювання
певної ніші на зовнішньому.
Так темпи зростання виробництва лікарсьD
кої рослинної сировини не відповідають запиD
там споживачів цієї продукції. Труднощі у розD
витку виробництва галузі в Україні зумовлені
зокрема і тим, що незважаючи на високу приD
бутковість культивування лікарських рослин,
раніше функціонуючі спеціалізовані господарD
ства на сьогодні фактично ліквідовані. Тому
багато в чому відродження і подальший розвиD
ток вітчизняного ринку лікарських рослин заD
лежить від здатності й зацікавленості держави
у створенні умов для підвищення привабливості
цього виду бізнесу [5].
В умовах ринкової економіки виробники
лікарських засобів на рослинній основі діють в
ситуації гострої кон'юнктури фармринку і під
пресингом виробників синтетичних лікарських
препаратів. Останнє пояснюється тим, що росD
линні препарати в кілька разів дешевші й безD
печніші синтетичних, вони користуються попиD
том у населення. Культивована сировина в перD
спективі є більш затребуваною по ряду обстаD
вин, зокрема можливістю: планового контроD
лю заданих характеристик якості шляхом коD
ригування агротехнічних заходів; оптимальноD
го територіального розміщення та планування
обсягів виробництва; впливу на екологічне біоD
різноманіття дикорослих видів [2; 4].
Беручи до уваги, що попит на рослини, а
значить і закупівельні ціни змінюються щорічD
но, залишається затребуваною сировина звіроD
бою, ромашки, календули, валер'яни, подорожD
ника, розторопші, череди, шипшини, глоду,
хмелю та ін., на них припадає понад 40% обсяD
гу закупівель лікарської рослинної сировини.
Перспективи розвитку вітчизняного ринку
лікарських рослин повинні бути пов'язані, наD
самперед, з метою забезпечення економічної
безпеки держави у сфері постачання населенD
ня лікарськими препаратами рослинного поD
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ходження. Держава повинна бути зацікавлена
у створенні умов для залучення вітчизняних
інвесторів у цей бізнес, формування кредитноD
інвестиційних структур.
Незважаючи на зазначені проблеми, необD
хідним, на нашу думку, є створення передумов
та подальший розвиток вітчизняного лікарсьD
кого рослинництва і організація випуску нової
продукції харчового й лікувального призначенD
ня з використанням вітчизняної рослинної сиD
ровини. Для надання цьому процесу динамічD
ного збалансованого розвитку, реалізації наD
копиченого наукового і виробничого потенD
ціалу в галузі промислового вирощування ліD
карських рослин та їх переробки, а також заD
безпечення координації даного процесу на
різних рівнях управління необхідним, на нашу
думку, є розробка концептуальних засад збаD
лансованого розвитку сировинної бази та пеD
реробки лікарських рослин.
На сьогодні концептуальні та програмні доD
кументи розвитку лікарської галузі базуються
на основоположних документах, які формують
основні напрями розвитку країни, сільського
господарства, переробних галузей, а також
природоохоронних конвенцій та програм. У
конкретних аграрних підприємствах на основі
зазначених нормативноDправових інститутів
необхідно реалізувати проекти розвитку виD
робництва лікарської рослинної сировини.
Концептуальні положення сталого розвитку
сировинної бази та переробки лікарських росD
лин дозволять визначити головні напрями їх
практичної реалізації. Так, концепція сталого
розвитку сировинної бази та переробки
лікарських рослин повинна реалізовуватися за
такими пріоритетними напрямами:
— селекційна робота з виведення нових виD
сокопродуктивних сортів і гібридів лікарських
рослин на базі існуючого генофонду, гібридиD
зації дикоросів з культурними видами як доD
норів генофонду;
— впровадження у виробництво адаптоваD
них лікарських рослин, районованих, традиційD
них сортів для обробітку в умовах України;
— створення та щорічне оновлення банку
насіння існуючого генофонду лікарських кульD
тур, призначеного для забезпечення селекційD
ної роботи на рівні міжнародних стандартів;
— впровадження ресурсозберігаючої та
еколого орієнтованої систем промислової сеD
лекції лікарських культур, а також інноваційD
них технологій культивування сортів лікарсьD
ких рослин, їх збирання і переробки;
— використання науково обгрунтованих,
інноваційних, екологічно безпечних технологій
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первинної (глибокої) переробки лікарської
рослинної сировини;
— розробка, випробування і обгрунтуванD
ня технологій захисту посівів лікарських кульD
тур від бур'янів, шкідників та хвороб на підставі
мінімізації застосування пестицидів;
— розробка, серійне виробництво машин,
агрегатів, технічного обладнання, що максиD
мально враховує біологічні особливості росD
лин, специфіку технологій їх вирощування і
збирання, а також подальше вдосконалення
спеціальної техніки для первинної переробки
лікарської рослинної сировини;
— координація технічної, інноваційної та
маркетингової політики в сфері лікарського
рослинництва і переробки лікарської сировиD
ни;
— розробка і впровадження сучасних меD
тодів контролю якості лікарської сировини та
продуктів первинної переробки;
— формування системи економічного стиD
мулювання та державної підтримки розвитку
сировинної бази й переробки лікарських росD
лин.
Важливим напрямом для розвитку лікарсьD
кого рослинництва є формування сировинних
зон переробних організацій. Головною метою
таких зон є розміщення лікарських культур у
господарствах, де соціоDекологоDекономічні
умови їх вирощування є найбільш привабливиD
ми. При формуванні сировинних зон переробD
них організацій потрібно прагнути до збалансоD
ваності обсягів виробленої сировини (розміру
сировинної зони) і потужності переробного
підприємства. Формування сировинних зон [5;
7] повинно забезпечити необхідну кількість і
якість сировини, зниження її собівартості і
втрат, впровадження сучасних технологій вироD
щування лікарських культур, поліпшення викоD
ристання земельних ресурсів, створення сприD
ятливих умов для ефективного використання
техніки, відходів, охорони навколишнього приD
родного середовища тощо. При розміщенні
пунктів з переробки лікарської сировини та форD
муванні території сировинних зон необхідно
встановити і обгрунтувати розмір площ лікарсьD
ких рослин, їх посівні площі, сівозміни, встаноD
вити кількість господарств, що забезпечують
поставки сировини. При формуванні сировинD
них зон необхідно розробити також пропозиції
щодо розвитку елементів інфраструктури
(транспорту, доріг, пунктів обслуговування).
З метою охорони навколишнього природноD
го середовища при виробництві лікарської росD
линної сировини необхідно забезпечити еконоD
мічне стимулювання зниження негативного
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2016
впливу на земельні ресурси, а також переходу
до використання екологічно чистих технологій
обробітку і переробки лікарських культур.
ВИСНОВКИ

Загалом практична реалізація концептуальD
них засад, що передбачають формування інноD
ваційної системи взаємовідносин учасників
програми розвитку лікарського рослинництва
і реалізація її етапів дозволить в найближчій
перспективі забезпечити створення додаткових
нових виробництв з переробки рослинної сиD
ровини, істотно розширити асортимент і обсяD
ги виробництва готових препаратів.
Це, своєю чергою, дозволить вирішити ряд
екологоDекономічних проблем, зокрема: поD
кращить забезпечення населення високоякісD
ним екологобезпечним продовольством; урізD
номанітнить номенклатуру доступних за ціною
лікарських засобів вітчизняного виробництва;
знизить залежність роботи організацій фармаD
цевтичної, харчової та інших галузей економіD
ки, що використовують рослинну сировину, від
імпорту; підвищить виробничий потенціал заD
значених галузей та забезпечить їх збалансоD
ваний розвиток; сприятиме скороченню імпорD
ту лікарських засобів та розширить експортний
потенціал галузі лікарського рослинництва й
переробки лікарської рослинної сировини.
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MECHANISM OF EFFECTIVE MANAGEMENT RESOURCE POTENTIAL AGRICULTURAL
ENTERPRISES
У статті досліджено причини виникнення кризових явищ на ресурсний потенціал з метою визначення напрямів
керовано0організаційного розвитку аграрних підприємств. Здійснено узагальненння впливу факторів на ресурсний
потенціал з метою забезпечення ефективного розвитку аграрних підприємств. Запропоновано напрями вдоскона0
лення механізму формування належного рівня ресурсного потенціалу аграрних підприємств на тактичному та стра0
тегічному рівнях.
The article considers influence of reasons of origination of crisis phenomena — upon resource potential with the aim
of study of management and organisation agricultural enterprise development. The article generalises influence of factors
upon resource potential with the aim of study of the management and organisation development of an agricultural
enterprise and building a mechanism. It improves a mechanism of formation of the resource potential of the management
and organisation development of an agricultural enterprise at tactical and strategic levels.

Ключові слова: ресурсний потенціал, керовано2організаційний розвиток, стратегічний
рівень, тактичний рівень, механізм, аграрні підприємства.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Належний рівень функціонування економіки
аграрної сфери у значній мірі залежить від рівня
ресурсозабезпеченості суб'єктів господарської
взаємодії. Агропідприємство являє собою цілісну
соціальноDекономічну систему, яка системно виD
користовує сукупність внутрішніх і зовнішніх
можливостей, що сприяють досягненню стратегіD
чних цілей для задоволення потреб зовнішнього
соціального та економічного середовища. За суD
часних умов значної актуальності набувають пиD
тання досягнення ефективного використання
підприємствами аграрної сфери всієї сукупності
елементів системи ресурсозабезпечнння.
Сучасний механізм господарської взаємодії в
аграрні сфері не сприяє формуванню економічних
умов, які б мотивували працівників на підвищення
рівня продуктивності праці та поліпшення якості
продукції і її конкурентоздатності. Зважаючи на
це, значну актуальність мають питання забезпеD
чення ефективності використання ресурсного поD
тенціалу агропідприємств, що сприятиме підвиD
щенню конкурентоздатності аграрної сфери та
всієї національної економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивчення наукової проблеми формування і виD
користання ресурсного потенціалу аграрної еконоD
міки проводять провідні наукові установи, а виріD
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шенню теоретикоDметодологічних та прикладних
задач присвячені праці багатьох науковців. Серед
них: Андрійчук В.Г., Анічин Л.М., Борисова О.В.,
Гайдуцький П., Гладій М.В., Єрмаков О.В., ІванюD
та В.Ф., Лукінов І., Онищенко О.М., Пасхавер Б.Й.,
Підлісецький Г.М., Ульянченко О.В., Россоха В.В.,
Саблук П.Т., Трегобчук В.М., Шиян В.С., Шкільов
О.В., Юзефович А.Е. та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у висвітленні механізму
формування та ефективного використання ресурD
сного потенціалу аграрних підприємств.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ресурсний потенціал аграрних підприємств
являє собою сукупність ресурсів, що залучені до
процесів господарської взаємодії, об'єднаних упD
равлінськими відносинами, формування яких заD
безпечує належний рівень конкурентоздатності
підприємства і стратегічний розвиток. Ресурсний
потенціал відіграє важливу роль в процесах оцінD
ки перспектив розвитку підприємства, так як ним
враховуються напрямки розширення, поповнення
та відтворення джерел ресурсів. У результаті досD
ліджень маємо змогу подати наступне визначення
поняття "ресурсний потенціал аграрного підприєD
мства" — це множина ресурсів суб'єкта господарD
ської взаємодії, якими він розпоряджається і які
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визначають можливість цієї соціальноDекономічD
ної системи щодо реалізації цілеспрямованої
діяльності з урахуванням рівня впливу чинників
внутрішнього і зовнішнього середовища.
У сучасних умовах бізнесDсередовище жорстD
ко вимагає від підприємства забезпечення ефекD
тивного використання ресурсів та укріплення поD
тенціалу ресурсного забезпечення, оптимального
рівня виробничих витрат, поліпшення рівня якості
продукції. Особливою умовою функціонування
вітчизняних агропідприємств є мінливість внутріD
шнього та зовнішнього середовища зі значним
рівнем турбулентності, зростання рівня конкуренD
тного змагання на різних ринкових сегментах чеD
рез зниження попиту в наслідок кризи, відсутніD
стю механізмів ефективного управлінського вплиD
ву та позитивних змін організаційного розвитку
аграрних підприємств.
Варто зазначити, що основною причиною
низького рівня ефективності аграрного виробD
ництва є низька ресурсозабезпеченість, перш за
все трудовими ресурсами та матеріальними обігоD
вими активами. При цьому існуючі підходи щодо
здійцснення оцінювання рівня розвитку потенціD
алу ресурсозабезпечення не дозволяють визначиD
ти економічний результат функціонування агроD
підприємства, оскільки ними не враховується
рівень потенціалу спожитих ресурсів і ресурсів,
що знаходяться в процесі господарського викоD
ристання.
Зважаючи на це, пріоритетними напрямами
підвищення рівня ефективного ресурсовикорисD
тання є підвищення рівня інтенсивності викорисD
тання виробничих ресурсів, забезпечення їх збаD
лансованості, оптимального поєднання на основі
застосування кластерної приналежності
підприємств аграрної сфери, що зумовлюють проD
яв позитивного мультиплікативного ефекту та
підвищення рівня економічної ефективності виD
робництва аграрної сфери: підвищення рівня заD
безпеченості агропідприємств матеріальними обD
іговими активами, кваліфікованими трудовими
ресурсами, підвищення рівня мотивації праці, заD
стосування ресурсоощадних технологій.
Механізм управління ресурсним потенціалом
підприємств аграрної сфери має містити інструD
менти управлінської діяльності суб'єкта госпоD
дарської взаємодії, що розподілені між фінансоD
вою, матеріальною, трудовою підсистемами, що
являють єдине ціле та взаємодіють між собою чеD
рез реалізацію функцій використання, розподілу,
наявності та поновлення ресурсів агропідприємD
ства, що надає можливість розглядати його як осD
новну ланку в системі управління функціонуванD
ням аграрного підприємства за умов конкурентD
ного середовища.
Варто зазначити, що досягнення збалансоваD
ності за ресурсами має знайти своє відбиття в проD
цесі формування раціональної системи взаємодії
між різними підсистемами управлінського впливу.
Сукупність засобів і методів за певного рівня співD
Передплатний індекс 21847

відношенні для суб'єктів господарської взаємодії,
що враховують динамічний рівень різноспрямоваD
ного впливу чинників зовнішнього середовища,
надає можливість здійснити формування оптиD
мальної підсистеми управління їх ресурсами, гарD
монізованими за цілями, рівнями мотивації, можD
ливостях в інтересах забезпечення їх стійкого зроD
стання. При цьому механізм управління ресурсним
потенціалом підприємств аграрної сфери має заD
безпечувати узгодженість інтересів суб'єктів госD
подарювання щодо витрат матеріальних ресурсів;
мотивації праці на інноваційне відновлення; мотиD
вації інвестиційних структур на вкладення коштів
для розвитку виробничої сфери. Досягнення таD
кого рівня збалансованості елементів такого меD
ханізму можливе лише на основі врахування особD
ливостей інструментарію, задіяного для кожного
виду ресурсів.
Управління елементами ресурсного потенціаD
лу агропідприємства передбачає: ідентифікацію
факторів, які чинять найбільш вагомий вплив на
процеси управління та ресурсні складові; здійсненD
ня оцінки рівня ефективності використання реD
сурсів суб'єкта господарювання шляхом чіткої
кількісної оцінки на основі таксонометричного
методу; визначення цільових настанов і завдань
розвитку підприємства агропродовольчої сфери та
розробку заходів щодо підвищення рівня ресурD
созабезпечення; кінцеву оцінку системи управліD
ння ресурсозабезпечення після зміни значень його
складових.
Зважаючи на сучасний рівень розвитку ресурD
сного потенціалу, гостро постає потреба у побуD
дові організаційної моделі управління та регулюD
ючого впливу на технологічні процеси аграрного
виробництва, основу якої складає опосередковаD
не використання ресурсного потенціалу величиD
ною заощаджених ресурсів та обсягом сукупних
виробничих витрат як критеріїв оцінки зростання
рівня корисності. В процесі управління ресурсним
потенціалом підприємств аграрної сфери, варто
чітко визначити функціональної залежності між
рівнями ресурсовитрат у процесі споживання та
результативності виробничого процесу за сукупD
ністю споживчих властивостей. Це сприятиме реD
алізації управлінських рішень щодо ефективного
використання ресурсів.
Для ефективного управління процесом форD
мування ресурсного потенціалу важливо чітко
класифікувати фактори забезпечення розD
ширеного відтворення ресурсного потенціалу
підприємств аграрної сфери: фактори загальноD
го впливу та фактори часткового впливу. При
цьому варто враховувати, що на процеси відтвоD
рення ресурсного потенціалу фактори мають
різноплановий вплив, при одночасному існуванні
тісного взаємозв'язку і взаємовпливу. Фактори
можна класифікувати за зростанням рівня вплиD
ву на процеси формування та відтворення ресурD
сного потенціалу: управлінські, фінансові, кадD
рові, інноваційні, природноDкліматичні, інфорD
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маційні. Одним із заходів управління процесом
формування належного рівня ресурсного забезD
печення є використання економічних інструD
ментів модернізації процесу відтворення шляхом
ідентифікації чинників і обгрунтіування ефективD
них норм амортизаційних відрахувань, що сприD
яють нормативному відшкодуванню інвестиційD
них вкладень. Зокрема варто використовувати
норми амортизацйних відрахувань, які мають за
основу існуючі норми і скориговані на основі співD
відношення між чистим і мінімально необхідним
прибутком, що характеризує інвестиційну спроD
можність підприємства.
З метою підвищення ефективності процесів
управлінського впливу на формування потенціаD
лу ресурсного забезпечення аграрних формувань
доцільним є формування системи управління реD
сурсним потенціалом підприємств аграрної сфеD
ри стратегіічного спрямування шляхом поєднанD
ня функціонального, процесного, системного, сиD
туаціного, параметричного, діагностичного та
цільового підходів. Тобто систему стратегічного
управлінського впливу на функціонування аграрD
них підприємств варто розглядати у якості системD
но синтезованої і спрямованої на тривалий час
єдність взаємозалежних суб'єктів (процесів, елеD
ментів, механізмів, форм і методів) та об'єктів упD
равлінського впливу (складових економічного поD
тенціалу), що взаємодіють в процесі стратегічної
поведінки господарського суб'єкта у зовнішньому
економічному середовищі. За результатами страD
тегічної діагностики нами визначено, що збиткові
підприємства мають дотримуватись стратегії
відновлення, яка має за основу мінімізацію викоD
ристання трудових ресурсів і технічних засобів, що
сприятиме зниженню рівня собівартості реалізоD
ваної продукції, підвищенню рівня оплати праці
кращих працівників, тобто формуванню точки
зростання ефективності підприємств, а в перспекD
тиві перейти до реалізації стратегії розвитку. При
цьому, як прибуткові, так і збиткові підприємства
мають здійснювати адаптацію виробничої спеD
ціалізації відповідно до ринкових потреб без поD
рушення технологічних вимог.
ВИСНОВКИ
Основна мета управління ресурсним потенціD
алом підприємств аграрних підприємств полягає
у забезпеченні розширеного відтворення виробD
ництва аграрної продукції, формуванні умов для
досягнення стійкого економічного зростання та
забезпечення конкурентоздатності країни в
світовій господарській системі. За умов значних
змін, що відбуваються в Україні, запропонований
механізм управління ресурсним потенціалом агD
рарних підприємств, підкріплений належним
рівнем та обсягом забезпечення, сприятиме збаD
лансуванню реалізації заходів системи управлінD
ня з іншими господарськими системами підприD
ємств, підвищенню рівня економічного обгрунтуD
вання управлінських рішень, які відповідають визD
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наченому напряму щодо досягнення належного
рівня ресурсозабезпечення.
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ENHANCING INNOVATION OF DOMESTIC ENTERPRISES WITH THE WORLD EXPERIENCE

У статті охарактеризовано необхідність активізації інноваційної діяльності підприємств у ринкових умовах гос0
подарювання. Досліджено інноваційну діяльність промислових підприємств України. Розглянуто світовий досвід
державної підтримки активізації інноваційної діяльності підприємств.
The article describes the need to enhance innovation enterprises in market conditions. Studied innovation of industrial
enterprises in Ukraine. Considered the world experience of state support of innovation activity intensification.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У світовому економічному просторі відбуD
вається складний за своєю сутністю перехід від
індустріального технологічного устрою до поD
стіндустріального, тобто до формування інD
формаційного суспільства в якому домінуючу
роль рушійних сил розвитку беруть на себе виD
сокі технології.
У сучасних умовах зростання взаємної заD
лежності країн інноваційний розвиток став заD
порукою загального прогресу, а також факD
Передплатний індекс 21847

тором формування та нарощування конкуренD
тної сили, забезпечення добробуту населенD
ня. Це відбувається шляхом поширення базоD
вих та адаптивних інновацій в економічній сиD
стемі. Настає епоха гнучкого, наукомісткого
виробництва, орієнтованого на пріоритети
формування глобально конкурентного інфорD
маційного суспільства, коли особливого знаD
чення набувають перманентне вдосконалення
технологій, постійне оновлення продукції та
методів управління, забезпечення проходженD

23

АГРОСВІТ № 5, 2016
ня на ринок принципово нових товарів і поD
слуг.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам активізації інноваційної діяльD
ності присвячено наукові праці відомих вчених
і практиків: О. Амоші, А. Ачкасова, П. БубенD
ка, В. Геєця, З. Герасимчук, А. Голикова, Б. ДаD
нилішина, М. Долішнього, М. Кизима, Г. КоваD
левського В. Коюди, Б. Малицького, В. ОнищенD
ка, Г. Онищука, В. Семиноженка, В. СоловйоD
ва, В. Торкатюка, М. Чумаченка, Л. Шутенка та
інших вчених. Вагомий вклад у дослідження пиD
тань інновацій та інноваційної діяльності внеD
сли вченіDкласики інноваційної теорії П. ДруD
кер, Н. Калдор, Г. Менш, В. Мітчерліх, Й. ШумD
петер та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Охарактеризувати необхідність активізації
інноваційної діяльності підприємств у ринкоD
вих умовах господарювання. Провести дослідD
ження інноваційної діяльності промислових
підприємств України. Розглянути світовий досD
від державної підтримки активізації інноваційD
ної діяльності підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сутність інноваційної діяльності відобраD
жається у комплексі практичних дій на рівні
суб'єкта господарювання, спрямованих на виD
користання науковоDтехнічних результатів для
отримання нових або поліпшення існуючих виD
робів, технологій, виробничих процесів, меD
тодів управління тощо [10].
Інноваційна діяльність дає змогу реорганіD
зувати економіку на основі розвитку наукоD
ємних виробництв, впровадження у виробницD
тво прогресивних високотехнологічних проD
цесів, розробки та випуску нової конкурентосD
проможної продукції. Для реалізації стратегії
інноваційного розвитку є всі необхідні передуD
мови, серед яких науковоDтехнічний, виробниD
чий та кадровий потенціал, що визначають конD
курентні переваги країни. Досвід економічно
розвинутих країн переконливо свідчить, що в
сучасних умовах зазначені економічні параметD
ри вирішальним чином залежать від масштабів
та якісного рівня інвестиційної діяльності,
структурноDтехнологічних змін на основі інноD
вацій [4].
Інновації здійснюються під впливом інстиD
туційних, економічних, технологічних та оргаD
нізаційних факторів. Їх оптимальне поєднання
створює умови для ефективного впровадженD
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ня і використання нововведень. Основними
складовими сучасної парадигми науковоDтехD
нічного розвитку стають: зростаюча взаємозаD
лежність між ринками капіталу і новими техD
нологіями, швидкий розвиток інноваційної екоD
номіки, посилення соціальної орієнтації нових
технологій, глобальний характер створення і
використання знань, технологій, продуктів,
послуг [2].
НауковоDтехнічний прогрес, як відомо, виD
знано найважливішим фактором економічноD
го розвитку і зарубіжна та вітчизняна еконоD
мічна наука пов'язує його з поняттям інновацD
ійного процесу. Він полягає в отриманні новиD
нок і поширюється від зародження ідеї до її коD
мерційної реалізації, охоплюючи, таким чином,
весь комплекс відносин: виробництва, обміну,
споживання. Процес впровадження інновацій
в промисловій галузі регулюється державою за
допомогою інноваційної політики, яка являє
собою сукупність методів та засобів щодо реD
гулювання аспектів, пов'язаних із комплексним
впровадженням інноваційного розвитку цієї
галузі. Державна інноваційна політика в проD
мислово розвинутих країнах спрямована на
створення сприятливого економічного клімаD
ту для здійснення інноваційних процесів і є зв'яD
зуючою ланкою між академічною наукою та
виробництвом [11].
Інноваційна діяльність у сучасних умовах
світових інтеграційних процесів є основою
глобального економічного розвитку. Новий
складний етап реформування економіки УкD
раїни висуває жорсткі вимоги до господарюD
ючих суб'єктів у питаннях розробки, проектуD
вання, виготовлення і використання нововвеD
день, оволодіння методами управління наукоD
вими дослідженнями і розробками, а також
здатних ефективно працювати на ринку новоD
введень.
Під інноваційною діяльністю більшість наD
уковців вважає діяльність, що пов'язана з розD
робкою, підготовкою, впровадженням, викориD
станням та комерціалізацією інновацій у сфері
суспільного виробництва з метою отримання
нової або вдосконаленої продукції, надання
інноваційних робіт, послуг, а також підвищенD
ня технікоDтехнологічних показників відповіD
дної господарської діяльності та виробничого
процесу [1, с. 27].
Характерною особливістю економічного
зростання на основі інновацій є те, що досягD
нення конкурентних переваг окремих галузей
відбувається не за рахунок факторних витрат,
а. здебільшого, внаслідок впровадження нової
техніки, технології [5, c. 14].
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Поширеність, глибина інноваційних проD
цесів у реальному секторі економіки визначаD
ють її конкурентоспроможність і, як наслідок,
зумовлюють здатність країни бути активним
учасником та провідником глобалізаційних
процесів [7, с. 215].
Ринкова система господарювання визначає
необхідність створення відповідних умов в
управлінні економічними процесами держави і
особливо промисловими комплексами індустD
ріально розвинених регіонів, що характеризуD
ються застосуванням прогресивних технологій
та розробкою таких систем, які здатні конкуD
рувати на світових ринках.
В умовах швидких змін у діяльності підприD
ємств щодо випуску різнопланової продукції
буває досить важко віднести те чи інше підприєD
мство до відповідної галузі виробництва. КонD
курентноздатні підприємства мають різноплаD
нові напрями діяльності, які перетиняються по
ряду видів промислового виробництва. Такі
підходи дозволяють виробникам почувати себе
більш впевнено в мінливому житті ринкової
економіки. ПоDдруге, постійна диверсифікація
продукції та виробництва сприяє впровадженD
ню прогресивних технологій, інноваційних розD
робок, що також забезпечує таким виробникам
більш стійке становище на ринку та сприяє розD
ширенню кола споживачів за рахунок постійноD
го пошуку нових напрямів у виробництві та
шляхом його удосконалення [2].
Промисловість є найважливішою галуззю
народногосподарського комплексу України,
проте її сучасний стан характеризується значD
ним зниженням обсягів виробництва, переважD
ним розвитком галузей з низьким рівнем техD
нологічної складності. Дослідники вважають,
що від стану та розвитку промисловості залеD
жать стан і розвиток інших галузей господарD
ства, соціальноDкультурного та адміністративD
ноDполітичного будівництва, а отже, й рівень
життя громадян, розвиток суспільства та дерD
жави в цілому [2].
Досліджуючи інноваційну діяльність проD
мислових підприємств, зазначимо, що станом
на 2013 рік в Україні інноваційною діяльністю
займалися 1715 підприємств, або 16,8% серед
обстежених промислових підприємств (у 2012
році — 1758 підприємств, або 17,4%) [8].
У 2014 році інноваційною діяльністю у проD
мисловості займалися 1609 підприємств, або
16,1% обстежених промислових. Серед регіонів
вищою за середню в Україні частка інноваційD
но активних підприємств була в Херсонській,
Запорізькій, ІваноDФранківській, Харківській,
Миколаївській, Сумській, Кіровоградській,
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Одеській, Львівській областях, а також у м.
Києві.
У розрізі видів економічної діяльності слід
виокремити підприємства з виробництва основD
них фармацевтичних продуктів і фармацевтичD
них препаратів (38,2%), комп'ютерів, електронD
ної та оптичної продукції (34,0%), інших трансD
портних засобів (33,9%), підприємства з добуD
вання металевих руд (30,4%), підприємства з
іншої діяльності щодо поводження з відходаD
ми (28,6%) та машинобудування (27,0%).
У 2014 році для здійснення інновацій 1206
підприємств витратили 7,7 млрд грн. НайбільD
ше коштів витрачено підприємствами м. Києва,
Дніпропетровської, Вінницької та Харківської
областей; серед видів економічної діяльності —
підприємствами машинобудування (29,5% заD
гального обсягу витрат), майже половину яких
— підприємствами з виробництва машин і устатD
кування, не віднесених до іншого устаткуванD
ня, і понад третину — з виробництва інших
транспортних засобів; підприємствами з виробD
ництва харчових продуктів, напоїв і тютюноD
вих виробів (28,2%); хімічної промисловості
(15,7%), більше двох третин яких — підприємD
ствами з виробництва основних фармацевтичD
них продуктів і фармацевтичних препаратів [8].
На думку дослідників, залучення вітчизняD
них та іноземних інвестицій з метою фінансуD
вання інновацій вирішальну роль відіграють
суб'єкти господарювання. Необхідно, щоб з
боку самих учасників ринкових відносин відчуD
вався потяг до впровадження нового, щоб інноD
ваційна діяльність була внутрішнім рушійним
мотивом кожного підприємства, фірми, окреD
мого підприємця.
При всій важливості прямого державного
фінансування й управління інноваційними проD
цесами, у ринкових умовах необхідно задіяти
внутрішні механізми фінансування інноваційD
ної діяльності, коли взаємодія важелів і стиD
мулів господарської діяльності між учасникаD
ми процесу відбувається на основі конкуренції.
Основним джерелом фінансування інновацD
ійних витрат залишаються власні кошти підD
приємств — 6540,3 млн грн. (або 85,0% загальD
ного обсягу витрат на інновації). Кошти державD
ного бюджету отримали 9 підприємств, місцеD
вих бюджетів — 12, загальний обсяг яких стаD
новив 349,8 млн грн. (4,6%); кошти вітчизняних
інвесторів отримали 6 підприємств, іноземних —
11, загалом їхній обсяг становив 146,9 млн грн.
(1,9%); кредитами скористалося 39 підприємств,
обсяг яких становив 561,1 млн грн. (7,3%) [8].
В Україні поки що не приділяється належD
ної уваги створенню сприятливого для інноD
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ваційної діяльності клімату, зокрема, у пиD
таннях забезпечення рівних умов для конкуD
ренції між іноземними та вітчизняними інвеD
сторамиDноваторами. Не введено в дію деякі
з ринкових інституцій правової системи, які
здатні компенсувати значні ризики, що виниD
кають при інноваційних вкладеннях. Не доD
сить розвинута ринкова інфраструктура, наD
самперед, не налагоджені повною мірою банD
ківська та фінансова системи, сучасні засоби
телекомунікації, транспортного зв'язку
тощо. Негативний вплив на інноваційні проD
цеси справляють відсутність державних меD
ханізмів регулювання потоків ресурсів, тоD
варів та послуг, непослідовність процесу укD
ладання Україною двосторонніх міжнародD
них договорів спрямованих на двосторонній
захист інвестицій тощо.
Сучасне виробництво вимагає значних виD
трат на науковоDтехнічні розробки, впроваD
дження їх результатів, і в багатьох випадках
цей тягар є непосильним для окремих суб'єктів
господарювання в умовах жорсткої конкуD
ренції. Водночас саме інноваційна складова є
головним джерелом суспільного прогресу.
Причому не лише в країнах — світових лідерах,
але й таких невеликих державах, як Ісландія,
Ірландія чи Таїланд, які іноді навіть випередD
жають провідні держави у впровадженні науD
кових досягнень [6].
Такий активний розвиток інноваційної
діяльності можливий лише за активної державD
ної підтримки. Важливість науковоDтехнічноD
го прогресу пояснює особлива увага з боку дерD
жави до наукової сфери у всіх країнах, що виD
ражається в значних і різноманітних видах дерD
жавної підтримки. Існує об'єктивна необхідD
ність у державній підтримці наукових досліD
джень і передових напрямків розвитку, оскільD
ки приватні підприємства мають менші в поD
рівнянні з державою фінансові можливості та
здатні забезпечувати розвиток лише окремих,
пов'язаних із конкретною підприємницькою
діяльністю проектів.
Державна підтримка активізації інноваційD
ної діяльності розвинених країн світу включає
методи прямого і непрямого стимулювання. До
прямих методів належать:
— бюджетне фінансування чи надання креD
дитів на пільгових умовах підприємствам і
організаціям, що ведуть наукові розробки та
готовлять кваліфіковані кадри;
— безоплатна передача або надання на
пільгових умовах державного майна та земельD
них ділянок для організації інноваційних підD
приємств;
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— створення наукової та обслуговуючої
інфраструктури в регіонах, де концентрується
науковоDдослідна діяльність;
— реалізація цільових програм, спрямоваD
них на підвищення інноваційної активності
бізнесу;
— державні замовлення, переважно у формі
контрактів на проведення НДР, які забезпечуD
ють початковий попит на нововведення, а потім
знаходять широке застосування в економіці
країни;
— створення науковоDтехнічних зон зі спеD
ціальним режимом інноваційноDінвестиційної
діяльності.
До непрямих відносяться:
— податкові пільги на інвестиції, що здійсD
нюються в інноваційну сферу;
— різноманітні пільги для суб'єктів еконоD
мічної діяльності, які спеціалізуються на науD
ковоDтехнічних напрямках;
— законодавчі норми, які стимулюють науD
ковоDдослідну активність [9].
Співвідношення між прямими та непрямиD
ми методами державної підтримки економічних
процесів взагалі і інноваційних зокрема в різних
країнах може відрізнятися в залежності від
прийнятої парадигми ролі держави в економіці.
Умовно виділяють дві узагальнюючі моделі реD
гулювання ринку — західна (американська) і
японська. "Перша заснована на необхідності
втручання держави тоді, коли виявляються неD
вдачі ринкового механізму (реактивна). Друга,
навпаки, — спирається на історичну традицію,
орієнтовану на превентивні заходи, що компенD
сують недосконалість ринку навіть у випадках
достатньо нормального функціонування ринD
кового механізму (проактивна). Остання моD
дель закріплює за державою в особі уряду леD
гітимну роль у розробці й реалізації науковоD
технічної та промислової політики" [3].
Отже, з метою отримання конкурентних
переваг як на внутрішньому, так і на зовнішD
ньому ринках необхідно активно використовуD
вати новітні технології, які дозволяють ствоD
рювати продукцію, що відповідає новим станD
дартам якості.
ВИСНОВКИ

Ринкова система господарювання визначає
необхідність створення відповідних умов в упD
равлінні економічними процесами держави і
особливо промисловими комплексами індустD
ріально розвинених регіонів, що характеризуD
ються застосуванням прогресивних технологій
та розробкою таких систем, які здатні конкуD
рувати на світових ринках.
Передплатний індекс 21847
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У 2014 році інноваційною діяльністю у проD
мисловості займалися 1609 підприємств, або
16,1% обстежених промислових. Серед регіонів
вищою за середню в Україні частка інноваційD
но активних підприємств була в Херсонській,
Запорізькій, ІваноDФранківській, Харківській,
Миколаївській, Сумській, Кіровоградській,
Одеській, Львівській областях, а також у м.
Києві.
Державна підтримка активізації інноваційD
ної діяльності розвинених країн світу включає
методи прямого і непрямого стимулювання.
Зазначено, що співвідношення між прямими та
непрямими методами державної підтримки
економічних процесів взагалі і інноваційних
зокрема в різних країнах може відрізнятися в
залежності від прийнятої парадигми ролі дерD
жави в економіці.
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У статті розглядаються етапи розвитку західної теорії внутрішнього контролю та дається характеристика ос0
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ході здійснення господарської діяльності та
управління нею важливим є перманентне проведенD
ня контрольних процедур за для забезпечення
ефективності економічного зростання суб'єкту госD
подарювання. При цьому потрібно пам'ятати, що
вплив зовнішнього та внутрішнього середовища
спричиняє трансформацію внутрішнього контролю
як в організаційному, так і в правовому сенсі. Зміни
політичного та економічного курсу України в наD
прямку євроінтеграції зумовлюють необхідність
використання прогресивних здобутків економічно
розвинених країн в сфері контрольної діяльності.
Для визначення перспектив використання пеD
редового світового досвіду в сфері внутрішнього
контролю в Україні необхідним є проведення анаD
лізу його розвитку та становлення, надання харакD
теристики історичним надбанням, виокремлення
існуючих недоліків та переваг, проблем розвитку,
також аспектів, що потребують подальших наукоD
вих досліджень.
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АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями історичного розвитку контролю
і внутрішнього контролю зокрема, займалися
ряд зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме:
Р. Адамс, Е. Аренс, М. Білуха, Дж. Бедді, З. ГуD
цайлюк, Ю. Данилевський, Ф. Дефліз, Р. Додж,
Г. Дженік, К. Друрі, Н. Дорош, Л. КраD
маровський, Д. Кармайкл, А. Кузьмінський, Дж.
Лоббек, Р. Монтогомері, О. Петрик, В. ПоD
дольський, Ж. Рішар, Дж. Робертсон, А. Роджер,
В. Рудницький, В. Савченко, В. Скобарі, Я. СоD
колов, В. Сопко, В. Суйц, Л. Сухарев, А. ТереD
хова, Л. Шатковська, А. Шеремет, М. Щирба та
ін.
Проте деякі проблемні аспекти в частині
можливостей використання зарубіжного досвіD
ду в практичній діяльності вітчизняних підD
приємств, в умовах євроінтеграції, залишаютьD
ся нерозкритими і потребують подальших досліD
джень.
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2016
Таблиця 1. Етапи розвитку внутрішнього контролю
Часовий проміжок
до 40-х р. ХХ ст.
1949 р
1958 р.
середина 70-х р. ХХ
ст.
80-90-х рр. ХХ ст.
1998 р.
початок ХХІ ст. і до
сьогодення

Характеристика етапу розвитку
існування внутрішньої перевірки, призначення якої було забезпечення ефективної
організації та функціонування підприємства, запобігання виникненню помилок і
незаконних господарських операцій
внутрішня перевірка трансформувалась у внутрішній контроль; Комітет з аудиту
Американського інституту дипломованих громадських бухгалтерів (AICPA)
визначив економічну сутність категорії «внутрішній контроль»
поділ внутрішнього контролю на бухгалтерський та управлінський
подальший розвиток концептуальних основ внутрішнього контролю в напрямку
поліпшення якості і ефективності його проведення. В США прийнято закон «Про
корупцію за кордоном»
масове впровадження внутрішнього контролю в практичну діяльність суб’єктів
господарювання. Створена Національна комісія з шахрайства фінансової звітності
(комісія Тредвея)
AICPA вперше був запропоновано шаблон організаційної структури системи
внутрішнього контролю
створення комісії СОSO, яка розробила модель управління ризиками (ERM)

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є процес становлення
внутрішнього контролю в західній теорії та виD
значення основних шляхів його подальшого розD
витку.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система внутрішнього контролю існує в кожD
ному суб'єкті господарювання. Сучасні умови розD
витку економіки вимагають від підприємств швидD
кого реагування на дію зовнішніх та внутрішніх
факторів за для забезпечення прибутковості їх
діяльності, визначення результативності діяльD
ності структурних підрозділів, ефективності робоD
ти персоналу та ін. Проте є різні підходи до його
організації. Для створення оптимальної структуD
ри системи внутрішнього контролю та правильноD
го вибору методологічного інструментарію доцільD
ним є вивчення зарубіжного досвіду. Розглянемо
за допомогою таблиці 1 основні етапи розвитку
внутрішнього контролю.
Формування концептуальних основ внутD
рішнього контролю відбувалося на основі викориD
стання елементів внутрішньої перевірки, про існуD
вання якої згадувалось ще за функціонування давD
ньоєгипетського національного казначейства. Як
свідчить історичний досвід, до 40Dх років ХХ ст. акD
тивно використовувався термін "внутрішня переD
вірка", хоча термін "внутрішній контроль" теж уже
згадувався і його економічну суть було визначеD
но. Відповідно до словника Котлера для бухгалD
терів [7] система внутрішньої перевірки відносиD
лась до бізнесDпроцесу, призначення якої було заD
безпечення ефективної організації та функціонуD
вання підприємства, а також запобігання виникD
нення помилок і незаконних господарських опеD
рацій. Її основною характеристикою був розподіл
обов'язків між працівниками підприємства таким
чином, щоб будьDякий суб'єкт (структурний
підрозділ, уповноважений працівник) не мав усіх
повноважень для здійснення всіх бізнесDпроцесів
в підприємстві. Так, структурні підрозділи чи безD
посередні виконавці підпадали під перехресну пеD
ревірку або кросDконтроль. Проектування ефекD
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тивної системи передбачало таку побудову систеD
ми внутрішнього контролю, яка дозволяла переD
конатись що всі бізнесDпроцеси проходять через
необхідні процедури, а внутрішня перевірка сисD
теми є їх невід'ємною частиною.
Внутрішня перевірка мала дві основні переваD
ги: поDперше, існує не так багато шансів для двох
або більше працівників (групи працівників), неD
свідомо зробити одну і ту ж помилку; поDдруге,
значно менша можливість у двох або більше працD
івників (групи працівників) свідомо зробити бухD
галтерські махінації.
Відповідно до функцій та змісту, внутрішню
перевірку поділяли на: перевірку фізичних активів;
перевірку повноважень; перевірку трудової діяльD
ності; перевірку документації та звітності. З точD
ки зору бухгалтерського обліку ідея перевірки
полягала в основному в перехресній перевірці на
рахунках обліку та здійсненні подальшого аналіD
зу, що вважалось ідеальним поєднанням для уникD
нення помилок. Тобто використання внутрішньої
перевірки в основі системи управління, зменшуваD
ло кількість помилок і шахрайства досить ефективD
но. Таким чином, у сучасних теоріях контролю
внутрішня перевірка відігравала важливу роль.
Тим не менш слід зазначити, що внутрішня переD
вірка є лише частиною внутрішнього контролю,
яка не може в повній мірі задовольнити потреби
управління та вимоги, які ставляться до контролю
не тільки за своїми цілями, але за змістом та метоD
дами.
У кінці 40Dх років ХХ ст. внутрішній контроль
замінює внутрішню перевірку. Так, у 1949 році
Комітет з аудиту Американського інституту дипD
ломованих громадських бухгалтерів (AICPA) визD
начив систему внутрішнього контролю як суD
купність елементів скоординованої системи та наD
голосив на її значенні для управління та незалежD
них бухгалтерів [1]. Таким чином, поDперше офіD
ційно було визнано систему внутрішнього контроD
лю, що входила в організаційні структури і узгодD
жувалася з методами управління підприємств. Ця
система використовувалась для захисту активів,
перевірки точності даних бухгалтерського обліку,
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підвищення ефективності роботи та сприяння доD
сягнення підприємством задекларованих цілей.
ПоDдруге, було визначено зміст і цілі внутрішньоD
го контролю, розроблено теорію і методи, що
сприяли його появі та розвитку.
У 1958 року Комітетом з аудиту AICPA було
переглянуто та переоцінено концепцію внутрішD
нього контролю і запропоновано його поділ на
бухгалтерський та управлінський. Відповідно до
запропонованого поділу бухгалтерський контроль
включав в себе методи і процедури, що застосовуD
вались для підтримання безпеки активів та гаранD
тування надійності документування господарсьD
ких операцій, включав в себе порядок авторизації
системи, порядок фінансових записів і перевірок
відповідних господарських операцій, а також збеD
рігання власності, фактичний контроль та
внутрішній аудит. Управлінський контроль у свою
чергу включав у себе всі методи і процедури, що
встановлені підприємством для досягнення задекD
ларованих цілей (статистичний аналіз, навчання
персоналу, контроль якості тощо).
У середині 70Dх років ХХ ст., проблемні аспекD
ти внутрішнього контролю переважно були зосеD
реджені на подальшому розвитку концептуальних
основ, поліпшенні якості і ефективності його проD
ведення. Так, у 1973—1976 під час проведення так
званого розслідування Вотергейта увага законоD
давчих органів та адміністрацій суб'єктів господаD
рювання США була зосереджені на проблемах
внутрішнього контролю. Проведені дослідження
в ході розслідування Вотергейтського скандалу
показали, що багато американських компаній
здійснювали великі нелегітимні пожертвування,
підозрілі або незаконні міжнародні платежі (у т.
ч. підкуп іноземних контрагентів). Результатом
цього розслідування стало прийняття Конгресом
США у 1977 році Закону "Про корупцію за кордоD
ном" (FCPA), який включав у себе не тільки полоD
ження по боротьбі з хабарництвом, а й положенD
ня з питань бухгалтерського обліку і внутрішньоD
го контролю. Розвиток концепції внутрішнього
контролю забезпечував не тільки функціонуванD
ня внутрішньої перевірки в системі контролю, а й
сприяв формуванню змісту, мети та методів контD
ролю, його поділ на бухгалтерський та управлінсьD
кий. Таким чином, нова концепція внутрішнього
контролю на заході з'явилась у 70Dх роках ХХ ст.
У 80—90Dх рр. ХХ ст. підприємства почали
інтенсивно створювати свої системи внутрішньоD
го контролю відповідно до законодавства (FCPA).
Багато професійних груп бухгалтерів, аудиторів та
місцевих органів влади досліджували проблеми
створення та функціонування внутрішнього конD
тролю з різних точок зору. Зокрема, це Комітет з
аудиту Американського інституту дипломованих
громадських бухгалтерів (AICPA), Ініціатива
фінансової освіти (FEI), Комісія з цінних паперів і
бірж (SEC), Інститут внутрішніх аудиторів тощо.
Так, у 1985 році була створена Національна
комісія з шахрайства фінансової звітності (коміD
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сія Тредвея), заснована п'ятьма основними проD
фесійними об'єднаннями в США: Американською
асоціацією бухгалтерів (ААА), Американським
інститутом дипломованих громадських бухгалD
терів (AICPA), Асоціацією міжнародних фінансоD
вих керівників (FEI), Інститутом внутрішніх аудиD
торів (IIA) та Національною асоціацією бухгалD
терів (нині Інститут бухгалтерів з управлінського
обліку (ІМА)). Однією з найголовніших тем, що обD
говорювалися було встановлення причин шахрайD
ства фінансової звітності та недосконалості сисD
теми внутрішнього контролю. Результатом робоD
ти цієї комісії, після 2Dх років досліджень, було
представлення доповіді в якій було зафіксовано
багато цінних пропозицій, які сприяли підвищенD
ню ефективності системи внутрішнього контролю.
У період після 80Dх років ХХ ст. акцент дослідD
жень концептуальних основ внутрішнього контроD
лю на Заході змістився з загальних питань до конD
кретних і глибинних. Так, у 1998 році АмерикансьD
ким інститутом дипломованих громадських бухD
галтерів (AICPA) вперше був запропонований
шаблон організаційної структури системи внутріD
шнього контролю, який включав актуальні питанD
ня формування політики підприємства в частині
створення контрольного середовища за для досягD
нення конкретних цілей суб'єктом господарюванD
ня. Контрольне середовище при цьому було поклиD
кане відображати ставлення та поведінку власD
ників, акціонерів, менеджерів та працівників до елеD
ментів системи управління. Включало в себе філоD
софію управління підприємством, стиль роботи,
організаційну структуру, функції ради директорів
і ревізійної комісії, кадрову політику, визначення
повноважень і відповідальності, контроль нагляD
ду за роботою менеджерів, шляхом перевірки виD
конання операційних планів (бюджетів), дотриD
мання прогнозних показників, ефективності фунD
кціонування систем бухгалтерського обліку та
внутрішнього аудиту.
Розроблена структура внутрішнього контроD
лю посилила позиції контрольної діяльності в
підприємстві. ПоDперше, завдяки договірній полD
ітиці зовнішнє середовище формально почало
інтегруватися в систему внутрішнього контролю.
ПоDдруге, об'єднання внутрішнього контролю і
бухгалтерського обліку в певних аспектах дозвоD
лило задовольнити вимоги системи управління та
посилити його вплив. Тим не менш, на цьому етапі
все ж таки існують деякі недоліки визнання і опиD
су елементів внутрішнього контролю, зокрема визD
начення ризиків.
Наступний етап розвитку системи внутрішньD
ого контролю припадає на період з 90Dх р. ХХ ст.
до початку ХХІ ст. У 1992 році, враховуючи проD
позиції комісії Тредвея, спонсорський комітет
організував комісію СОSO, яка спеціалізувалась
на дослідженнях внутрішнього контролю. Одним
із результатів роботи комісії СОSO стало опубліD
кування доповіді, в якій було визнано, що
внутрішній контроль в широкому сенсі — це проD
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Таблиця 2. Сфера повноважень внутрішнього контролю
Складова
Контроль
зовнішнього
середовища

Оцінка ризиків

Контроль діяльності

Інформація та
комунікація
Моніторинг

Характеристика
середовище контролю прямо впливає на діяльність підприємства та свідомість всіх співробітників, є
основою для всіх інших компонентів внутрішнього контролю, що забезпечують дисципліну і структуру.
Фактори зовнішнього середовища включають у себе контроль цілісності суб’єктів господарювання,
етичних цінностей і компетентності його суб’єктів, філософію і стиль роботи керівництва, способи
визначення повноважень і відповідальності, а також організацію діяльності співробітників, основні
напрями розвитку підприємства
функціонування підприємств залежить від ступеню впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, що
спричиняють виникнення ризиків ведення господарської діяльності. Передумовою оцінки ризиків є
визначення їх можливого впливу на досягнення цілей підприємства та пошук шляхів для управління ними.
Враховуючи те, що умови діяльності підприємства постійно змінюються, внаслідок дії різних факторів,
необхідно мати механізм для виявлення і вирішення найбільш небезпечних ризиків, пов’язаних з цими
змінами
політика і процедури контролю допомагають забезпечити здійснення директив управління. Вони мають
гарантувати досягнення цілей підприємства, шляхом усунення негативного впливу ризиків, що виникають
під час здійснення господарської діяльності. Контрольна діяльність відбуваються в межах всього
підприємства, на всіх рівнях і в ході виконання всіх його функцій та включає в себе цілий ряд заходів.
Зокрема це можуть бути як різноманітні твердження, дозволи, перевірки, звірки, безпека активів, поділ
обов'язків тощо
відповідні комунікаційні зв’язки в підприємстві та підготовка, інтерпретація інформаційних ресурсів
дозволяють співробітникам виконувати свої професійні обов'язки. Створення системи внутрішньої
звітності та комунікацій робить можливим ведення господарської діяльності та здійснення її контролю
система внутрішнього контролю повинна перманентно перевірятись. Має бути певний механізм, що
дозволить оцінити якість роботи системи протягом визначеного часу

цес, який здійснюється представниками власника,
менеджменту та іншими співробітниками для заD
безпечення достатньої впевненості у доцільності
та ефективності господарських операцій, підтверD
дження достовірності фінансової звітності і дотD
римання законодавства. Ці компоненти, виходяD
чи з режиму роботи системи управління, повинні
бути об'єднані нею (табл. 2).
У доповіді комісії СОSO зазначалось, що цілі
систем внутрішнього контролю і управління мають
бути інтерактивними. Це необхідно для того, щоб
одержати впевненість у їх досягненні та узгоджеD
ності певних елементів двох систем. Таким чином,
система внутрішнього контролю стає необхідною
для всіх підприємств.
Протягом 90Dх р. ХХ ст. та на початку ХХІ ст.
відбулось ряд гучних бізнесDскандалів і невдач, що
призвели до величезних фінансових втрат власниD
ками, інвесторами, менеджментом та співробітниD
ками. Як наслідок, виникла необхідність у ствоD
ренні інструменту, який би поліпшив корпоративD
не управління та управління ризиками за новими
законами, підзаконними актами та стандартами
лістингу. У 2001 році комісія СОSO делегувала
міжнародній компанії PricewaterhouseCoopers
(PwC), що спеціалізувалась на наданні професійD
них послуг у сфері консалтингу та аудиту, розроD
бити систему, яку легко було б використовувати
для оцінки системи управління та управління риD
зиками.
Для задоволення потреб всіх заінтересованих
сторін компанією PricewaterhouseCoopers (PwC)
було розроблено методологію "Управління ризиD
ками" (ERM). Так, модель ERM в бізнесі включає в
себе методи і процеси, які використовуються
підприємствами для управління ризиками і викоD
ристання можливостей, пов'язаних з досягненням
своїх цілей. ERM забезпечує основу для управлінD
ня ризиками, які, як правило, пов'язані з виявленD
ням конкретних подій або обставин, що мають знаD
Передплатний індекс 21847

чення для цілей підприємства (ризики і можлиD
вості), оцінки їх з точки зору ймовірності та велиD
чини впливу, що визначають стратегію реагуванD
ня та моніторингу прогресу, виявлення та активD
ного реагування на загрози і можливості, а також
створення та захист цінностей комерційних
підприємств для своїх заінтересованих сторін,
включаючи власників, співробітників, клієнтів,
регулюючих органів і суспільства в цілому.
Практичне запровадження моделі ERM суD
б'єктами господарювання розширює межі внутріD
шнього контролю в частині зміщення акценту субD
'єкта господарювання на управління ризиками.
Тобто стає можливим не тільки визначення розмD
іру ризику та ступеню його впливу на господарсьD
ку діяльність підприємства, а виникає можливість
управління ним. Управління ризиками в моделі
ERM спрямоване на досягнення наступних цілей
(рис. 1).
Cистема управління ризиками ERM складаєтьD
ся з восьми взаємопов'язаних компонентів, які узD
годжуються з господарською діяльністю та інтегD
руються з процесом управління:
— внутрішнє середовище — включає в себе
особливості господарювання підприємства, встаD
новлює основу для визначення можливих ризиків
господарюючого суб'єкта, філософію управління
ризиками, ризикDапетит, чесність, етичні цінності
тощо;
— постановка цілей — цілі повинні існувати
для того, щоб можна було передбачити потенційні
події та встановити ризики, які впливають на їх
досягнення. Управління ризиками (ERM) має гаD
рантувати, що керівництво застосовує всі
відповідні процедури за для досягнення поставлеD
них цілей;
— ідентифікація подій — внутрішні і зовнішні
події, що впливають на досягнення цілей орD
ганізації, мають бути ідентифіковані, визначенні
відмінності між ризиками і можливостями. Якщо
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ризики призводять до зміни можлиD
Цілі управління ризиками
востей необхідним є перегляд цілей
діяльності;
— оцінка ризиків — ризики аналD стратегічні
досягнення стратегічної мети підприємства
ізуються з урахуванням ймовірності
виникнення і впливу на господарську
операційні
ефективне та раціональне використання всіх видів ресурсів
діяльність підприємства. В якості осD
нови для визначення, може бути можD
підтвердження надійності, достовірності та актуальності
звітності
ливість управління ризиком та оцінD
поточні
ка за залишковим принципом впливу;
дотримання норм чинного законодавства
— реагування на ризик — вибір
системою управління можливих відD
Рис. 1. Цілі управління ризиками в моделі ERM
повідей на ризик — уникнення, прийD
няття, зменшення або обмін. Також
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INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE SUPPORT FEATURES OF THE MARKET FARMLAND

Грунтуючись на основних постулатах інституціональної економічної теорії, обгрунтовано необхідність інфра0
структурного забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення на основі побудови
структурної моделі, яка забезпечуватиме сталість і незмінність правил функціонування суб'єктів господарювання за
умови державного регулювання та контролю. Визначено основні суб'єкти інфраструктурного забезпечення ринку
сільськогосподарських земель, головними завданнями яких є гармонізація взаємодії між продавцями і покупцями
при переміщенні фінансово0грошових та інформаційних потоків, пов'язаних зі здійсненням операцій із сільськогос0
подарськими землями.
Based on the basic postulates of institutional economic theory, the necessity of infrastructure functioning agricultural
land market on the basis of structural models that provide consistency and immutability rules of functioning entities
subject to state regulation and control. The main subjects of the infrastructure software market of agricultural land
whose main task is to harmonize interaction between buyers and sellers when moving financial cash flows and information
related to transactions with agricultural lands.

Ключові слова: ринок, землі сільськогосподарського призначення, інституалізація, струк2
турна модель, інфраструктурне забезпечення.
Key words: market, agricultural land, institutionalization, structural model, infrastructure
software.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток ринкових відносин в економіці УкD
раїни вимагає формування інституціональних заD
сад функціонування ряду специфічних ринків, зокD
рема ринку сільськогосподарських земель. Суттєві
інституційні недоліки в сфері регулювання земельD
них відносин [1] сьогодні обумовлюють неD
обхідність здійснення урядом заходів по безпосеD
редньому інфраструктурному забезпеченню фунD
кціонування ринку сільськогосподарських земель,
що також передбачає вдосконалення правових меD
ханізмів зміни права власності на землю, подоланD
ню бюрократичної протидії, підвищенню ефективD
ності аграрного виробництва тощо. Актуальність
дослідження інфраструктури ринку землі обумовD
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лена безпрецедентними масштабами його становD
лення та розвитку в вітчизняній економіці: з'явиD
лися нові елементи інфраструктури, існуючі інстиD
тути наповнилися новим змістом. У центрі державD
ної політики на даному етапі повинен стояти комD
плекс заходів, спрямованих на формування дієвої
інфраструктури ринку сільськогосподарських зеD
мель, створення умов для його оптимального фунD
кціонування, що сприяє вільному руху землі, що
не суперечить національним інтересам.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У ході проведення земельної реформи в УкD
раїні проблемам формування ринку землі сільD
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ськогосподарського призначення приділяється
значна увага. Різні аспекти та інституційні особD
ливості формування такого ринку розглянуто в
працях таких вітчизняних вчених, як О. Гуторов,
І. Кирилюк, М. Малік, Л. Новаковський, Б. ПасхаD
вер, П. Саблук, А. Третяк, М. Федоров, А. Щапов.
Однак, незважаючи на зростаючу потребу врегуD
лювання відносин на ринку сільськогосподарських
земель в умовах трансформації інституціональні
аспекти в науковій літературі висвітлено недостатD
ньо повно тому вони потребують подальших досD
ліджень.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування інституціональD
ної структури інфраструктурного забезпечення
функціонування ринку земель сільськогоспоD
дарського призначення.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
За умов ринкових трансформацій, які відбуваD
лись в Україні відбулося розпаювання земель на
ділянки зі статусом приватної власності, тобто у
власність новостворених недержавних сільськоD
господарських підприємств безоплатно передано
28,3 млн га сільгоспугідь, а 678,2 тис. жителів села
стали власниками сертифікатів на право на земельD
ну частку (пай). Ухвалення Верховною Радою УкD
раїни 25 жовтня 2001 року Земельного кодексу УкD
раїни створило базис інституціональних передуD
мов для ефективного становлення та розвитку агD
рарного підприємництва. Важливо відмітити внеD
сення змін до існуючих форм власності на земельні
ділянки сільськогосподарського призначення, що
призвели до створення таких суб'єктів права власD
ності на землю, як:
а) громадяни та юридичні особи — на землі
приватної власності;
б) територіальні громади, які реалізують це
право безпосередньо або через органи місцевого
самоврядування, — на землі комунальної власD
ності;
в) держава, яка реалізує це право через відD
повідні органи державної влади, — на землі дерD
жавної власності [2].
При проведенні земельної реформи в аграрній
сфері головною ціллю було забезпечення ефективD
ного використання земель сільськогосподарськоD
го призначення, трудових і фінансових ресурсів
села через створення відповідних умов для злагодD
женого розвитку різних форм власності і госпоD
дарювання на землі. Для цього було поставлено
завдання, яке полягало в передачі земель у приD
ватну і колективну власність та у користування
підприємствам, установам, організаціям і громаD
дянам, що забезпечувалось перерозподілом за
цільовим призначенням.
Нині в Україні не існує ефективного мехаD
нізму розвитку ринку земель сільськогосподарD
ського призначення, що призвело до утворення
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численних обмежень обігу зазначених земель. В
наслідок чого цивільноDправові земельні угоди є
непрозорими та відбуваються неконтрольовано,
що веде до економічних втрат зі сторони учасD
ників, держави та місцевого самоврядування.
Наразі, недивлячись на існування мораторію,
який справедливо визнають неефективним фунD
кціонально, існує можливість відчуження земель
сільськогосподарського призначення. В публікаD
ціях юристів та інших фахівців неодноразово висD
вітлювались схеми що дозволяють "обійти" мораD
торій цілком легально [3—5]. Однак існуючу сиD
туацію не можна назвати розвиненим земельним
ринком. Тому питання формування ефективного
ринку сільськогосподарських земель і його інстиD
туційної структури стоїть досить гостро і вимаD
гає невідкладних та рішучих дій з боку держави,
що має стати логічним завершенням соціальноD
економічної еволюції, в якій історично розвиваD
ються форми землеволодіння та землекористуD
вання. Тобто для досягнення розвинутого ринку
землі не вистачає балансу між земельним закоD
нодавством та іншими інститутами земельного
обігу. Розвиток земельного законодавства вимаD
гає адекватного рівня розвитку інфраструктури
для забезпечення функціонування ринку земель
сільськогосподарського призначення. В даний час
земельні операції забезпечують кадастрові та
майнові служби, органи юстиції, а також дерD
жавні і приватні землевпорядні організації, устаD
нови та експерти по оцінці землі й нерухомості,
бюро технічної інвентаризації, суди, різні страD
хові і кредитні установи. Функціонування всіх цих
організацій часто невпорядковані і неузгоджені
через погану координацію їх роботи та недоD
статнє інфраструктурне забезпечення.
Мартин А.Г. трактує поняття "ринкова інD
фраструктура", як інституціоналізованою трансD
акцією, що випливає з товарноDгрошової природи
ринкової економіки, адже існують потоки товарів,
ресурсів і грошових коштів, які постійно рухаютьD
ся через посередництво безперервно здійснюваних
угод (трансакцій). У свою чергу, трансакції уклаD
даються і виконуються за допомогою цілої низки
інститутів проте можуть здійснюватися і автономD
но, неінституціоналізовано, без участі інфраструкD
турних елементів за певних умов [6, с. 110].
Головним завданням інфраструктури є обслуD
говування учасників ринку земель сільськогоспоD
дарського призначення через забезпечення ефекD
тивного його функціонування за рахунок злагодD
женої взаємодії суб'єктів ринкової інфраструктуD
ри. Серед суб'єктів інфраструктури ринку земель
сільськогосподарського призначення варто видіD
лити [7—9]:
— органи виконавчої влади та органи місцевоD
го самоврядування;
— нотаріальні інститути та органи юстиції;
— іпотечні банки, земельні біржі, страхові комD
панії та інші фінансовоDкредитні установи;
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ся торгівельному посередництві
в обмінних земельних операціях
та земельним банком для забезD
РИНОК
печення кредитними ресурсами
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
під заставу землі [7]. З огляду на
Продавці
Покупці
ЗЕМЕЛЬ
нинішнє економічне становище,
(первинний, вторинний)
на нашу думку, створення зеD
мельних бірж ускладнено нестаD
чею коштів із державного бюдD
Інструменти забезпечення функціонування ринку
жету та довгим періодом становD
лення. Натомість ріелторські
Законодавче, нормативно-правове і
методологічне регулювання
Адміністративне
фірми, що функціонують по всій
регулювання
Україні, спроможні найближD
Концепція, програма розвитку аграрного сектора
чим часом виконувати вищезгаD
дані функції.
Серед повноважень органів
Страхування, фонди та компанії
виконавчої влади та місцевого
Фінансово-кредитний механізм
самоврядування варто виділити
[8]:
Економічне
Земельний банк
— розроблення і забезпеD
чення
виконання державної
Бюджетно-фінансовий механізм
програми приватизації земель
державної власності та розвитD
Аграрні агентства
ку ринку сільськогосподарських
земель;
Інститут власності
— розробка і затвердження
в
межах
своїх повноважень норD
Інститут права (юридичний супровід угод)
ОрганізаційномативноDправових актів з питань
інституціональне
організації та регулювання ринD
Консалтингове обслуговування (оцінювання)
ку сільськогосподарських зеD
Реєстрація угод (укладення/ розривання)
мель;
— прийняття рішень про
Моніторинг кон’юнктури
продаж земельних ділянок дерD
жавної (комунальної) власності;
Рис. 1. Інфраструктурне забезпечення функціонування ринку
— організація здійснення
сільськогосподарських земель
державного
контролю за дотриD
Джерело: сформовано автором.
манням законодавства у сфері
— земельні суди, консалтингові та ріелторські обігу сільськогосподарських земель;
підприємства та організації;
— координація діяльності державних органів
— суб'єкти оціночної діяльності, які проводять земельних ресурсів з питань організації та забезD
експертну грошову оцінку земельних ділянок;
печення функціонування інфраструктури ринку
— навчальні заклади, які готують спеціалістів сільськогосподарських земель;
з питань землевпорядкування, земельного кадасD
— інформування населення про заходи, передD
тру та оцінки земель;
бачені програмами приватизації земель державної
— інші суб'єкти підприємницької діяльності, власності та ціноутворення на ринку сільськогосD
які діють на ринку земель, визначені законом.
подарських земель.
При детальному розгляді ролі окремих суб'єктів
Варто відмітити, що інфраструктурне забезпеD
інфраструктури ринку земель сільськогосD чення функціонування ринку земель сільD
подарського призначення варто зосередити увагу на ськогосподарського призначення (рис. 1) має пеD
діяльності земельних (іпотечних) банків та органів редбачати структурну модель, яка забезпечуватиD
виконавчої влади та місцевого самоврядування.
ме стабільність і незмінність правил поведінки
На нашу думку, провідну роль на ринку земель суб'єктів господарювання, проте, ми вважаємо, що
сільськогосподарського призначення мають дана модель дає лише загальне уявлення про
відігравати земельні банки, що будуть забезпечуD структуру земельного ринку в сільському госпоD
вати довгострокове кредитування під заставу дарстві. Зокрема в сферу діяльності земельного
землі. За умови неможливості залишення у власD ринку можуть залучатися функціональні підсисD
ності землі, права на яку переходять до них у виD теми таких державних органів виконавчої влади,
падку неповернення кредиту.
як Міністерства аграрної політики та продовольD
На думку О. Кашенко, варто розділити функції ства України, Міністерства екології та природних
між земельною біржею, яка буде спеціалізуватиD ресурсів України тощо, а також органи місцевого
Держава, фізичні та юридичні особи
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самоврядування, громадські об'єднання та інші інD
ституції.
Отже, інфраструктура є важливим елеменD
том, який забезпечує формування ринку сільD
ськогосподарських земель. Передбачається
створення інфраструктури у складі земельних
банків, бірж, земельних судів, страхових комD
паній, юридичних фірм, агентств оцінювачів зеD
мельної власності, об'єднань фермерів, рекламD
них агентств тощо, які надаватимуть консультаD
тивні, інформаційні та посередницькі послуги
всім учасникам.
Крім того, ефективне функціонування ринку
земель сільськогосподарського призначення поD
требує дотримання низки принципів, які мають
бути основою, центральною ідеєю і фундаментом
ринкової земельної системи [9; 10]. Серед головD
них принципів формування та стабільного функD
ціонування такого ринку мають бути: державне реD
гулювання та контроль; саморегулювання власD
ності; самофінансування; свобода діяльності
суб'єктів господарювання; економічна та правова
відповідальність за результати господарювання;
конкуренція.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нині існує гостра необхідність формування
інституціональної структури ринку сільD
ськогосподарських земель, адже недосконалість
законодавчого забезпечення регулювання ринку
та наявність напівтіньових схем можуть призвесD
ти до негативних соціальноDекономічних наслідків.
Провідну роль в даному питанні відіграє гнучке та
ефективне інфраструктурне забезпечення, побуD
доване із врахування специфіки товару (земельні
ділянки), особливо на етапі становлення ринку.
Специфіка земельних ділянок проявляється у неD
можливості фізичного переміщення. Тобто завD
даннями інфраструктурного забезпечення ринку
сільськогосподарських земель є гармонізація взаєD
модії між продавцями і покупцями при переD
міщенні фінансовоDгрошових та інформаційних
потоків, пов'язаних зі здійсненням операцій із земD
лею.
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INFLURNCE MOTIVATIONAL FACTOR IN INCREASING PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Стаття присвячена встановленню взаємозв'язку між показниками продуктивності праці та оплати праці аграр0
них працівників. Виявлено мотиваційні чинники, що впливають на зростання продуктивності сільськогосподарської
праці. За допомогою статистичних методів дослідження обгрунтовано доцільність прийняття подальших управлі0
нських рішень щодо вдосконалення мотиваційного менеджменту аграрних підприємств.
The article is devoted to the relationship between labor productivity and wages of agricultural workers. Discovered
motivational factors affecting the growth of productivity of agricultural labor. Using statistical research methods
expediency for further management decisions for improving the motivational management of agricultural enterprises.

Ключові слова: мотивація, оплата праці, продуктивність праці, аналітичне вирівнюван2
ня, кореляційний зв'язок.
Key words: motivation, wages, productivity, analytical alignment, correlation.
ВСТУП

У кризових умовах функціонування агD
рарного сектору економіки України особлиD
вої актуальності набуває визначення й екоD
номічне обгрунтування напрямів ефективноD
го господарювання в аграрних підприємD
ствах на підставі розробленого антикризоD
вого мотиваційного механізму менеджменD
ту. Разом з тим, невиправдано низький ріD
вень оплати праці знижує її мотивацію, гальD
мує розвиток виробництва: зменшується обD
сяг реалізації продукції, продуктивність
праці, економічна ефективність роботи підD
приємства і, як наслідок, створюються соD
ціальні проблеми. На сучасному етапі у сільD
ському господарстві спостерігаємо найнижD
чий рівень заробітної плати серед інших гаD
лузей економіки [2].
Передплатний індекс 21847

У сучасних умовах господарювання особлиD
вої актуальності набуває питання ефективності
використання трудових ресурсів. Достатня заD
безпеченість підприємств потрібним персонаD
лом, його раціональне використання, високий
рівень продуктивності праці мають велике знаD
чення для підвищення ефективності функціоD
нування аграрного підприємства. Разом з цим,
заробітна плата та матеріальне стимулювання
сільськогосподарських працівників є вирішальD
ними факторами економічного та соціального
прогресу аграрного сектору економіки і
відіграють важливу роль у процесі підвищення
якості та продуктивності праці.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зростання продуктивності праці має надD
звичайно велике значення як для аграрних
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Таблиця 1. Показники загального рівня продуктивності праці
в СТОВ "МАКСТРАНСKЛ"
Показник

2011

2012

2013

Вартість валової продукції в
постійних цінах 2010 р., тис. грн.
Середньорічна чисельність
робітників зайнятих у
сільськогосподарському
виробництві, чол.
Прямі затрати праці,
тис. люд.-год. – всього
Відпрацьовано одним працівником
у середньому за рік, люд.-год.
Річний запас робочого часу, т.
люд.- год.
Коефіцієнт використання запасу
робочого часу
Виробіток продукції:
- на одного працівника, тис. грн.
- на 1 люд.-год., грн.

3711,4

3088,2

9965,9

10015,6

11250,6

2015 р. у %
до 2011 р.
3,0 рази

57

56

52

54

61

107

104,8

102,8

95,1

98,9

111,9

106,8

1840

1836

1830

1833

1835

99,7

109,7

107,8

100,1

103,9

117,4

107,0

0,96

0,95

0,95

0,95

0,95

98,9

65,1

55,1

191,7

185,5

184,4

283,2

35,4

30,0

104,8

101,3

100,5

283,9

підприємств, так і для суспільства в цілому.
Теоретичні та практичні аспекти підвищення
продуктивності праці та формування мотиваD
ційного менеджменту аграрних підприємств
були обгрунтовані в наукових працях багатьох
науковців, серед яких: В.Г. Андрійчук, Д.П. БоD
гиня, О.А. Богуцький, А.К. Гастєв, М.О. ГорєD
лов, В.М. Гриньова, О.П. Єгоршин, Й.С. ЗаD
вадський, А.Я. Кібанов, А.М. Колот, М.Б. МахD
сма, М.Х. Мескон, В.А. Савченко, А.Г. Семенов,
М.В. Семикіна, Д.В. Феоктистов, Ф.І. Хміль,
В.Г. Щербак, В.В. Юрчищин та ін.
Разом з цим, дослідження взаємозв'язку
мотиваційних чинників, що впливають на підвиD
щення продуктивності праці аграрних працівD
ників, а також пошук резервів цього зростанD
ня потребує подальшого вивчення.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є проведення дослідження з
виявлення мотиваційних чинників, що впливаD
ють на зростання продуктивності сільськогосD
подарської праці, а також обгрунтування
підходів щодо прийняття подальших управліD
нських рішень на підставі з'ясування залежD
ності між показниками продуктивності праці та
оплати праці за допомогою статистичних меD
тодів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування соціальноDорієнтованої еконоD
міки України передбачає подолання негативних
явищ у соціальній сфері, створення нового меD
ханізму формування і використання трудових
ресурсів. Найбільше значення в системі мотиD
вації аграрної праці належить матеріальному
стимулюванню. На сьогодні через невиконанD
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ня заробітною платою стимулюючої функції,
відсутність реальних можливостей поліпшення
соціальноDекономічного стану сільськогоспоD
дарських працівників, значну питому вагу неD
кваліфікованої ручної праці та надзвичайно
низький статус зайнятих у сільському госпоD
дарстві стає практично не можливим швидка
активізація мотиваційних основ кадрового заD
безпечення аграрних підприємств [1; 4].
Продуктивність праці — одна з найважлиD
віших економічних категорій, в якій найбільш
повно відображається ефективність суспільноD
го виробництва. Тут акумулюється в тісному
поєднанні ефективність використання робочої
сили, земельних, матеріальноDтехнічних і
фінансових ресурсів. Підвищення продуктивD
ності праці належить до вирішальних умов розD
витку аграрного виробництва, і на цій основі
забезпечення значного поліпшення матеріальD
ного добробуту українського народу, здійсненD
ня соціальних перетворень на селі. З метою наD
рощування темпів розширеного відтворення
аналіз використання трудових ресурсів на
підприємстві, рівня продуктивності праці необD
хідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою
праці [3].
Отже, розробка дієвої політики щодо підвиD
щення ефективності управління трудовим поD
тенціалом сільськогосподарських підприємств
та, як наслідок, продуктивності праці повинна
починатися з планомірного виявлення всіх наD
явних в підприємствах можливостей і резервів.
Основними напрямами в цій галузі є організаD
ція розробки і здійснення планів щодо підвиD
щення продуктивності праці на кожному робоD
чому місці, а також активна участь у плануванні
організаційноDтехнічних заходів і контроль за
їх виконанням.
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Рис. 1. Аналітичне вирівнювання річної продуктивності праці
в СТОВ "МАКСТРАНСKЛ"

З метою розробки стратегічних напрямів
щодо вдосконалення мотиваційного менеджD
менту було проведено дослідження з виявленD
ня взаємозв'язку між показниками продуктивD
ності праці та оплати праці працівників сільD
ськогосподарського товариства з обмеженою
відповідальністю "МАКСТРАНСDЛ" ТомакіD
вського району Дніпропетровської області.
Рівень використання виробничого персонаD
лу підприємства відображається в показниках
продуктивності праці (табл. 1).
Встановлено, що чисельність працівників
СТОВ "МАКСТРАНСDЛ" становить у 2015 році
61 особу, що на 7,0% більше рівня 2011 року.
Значне зростання показників ефективності виD
користання виробничого персоналу зумовлено
збільшенням виробництва валової продукції в
постійних цінах 2010 року з практично неD
змінною чисельністю працівників. На рисунку
1 представлено схематичне зображення аналіD

тичного вирівнювання річного виробітку в розD
рахунку на одного працівника СТОВ "МАКСТD
РАНСDЛ".
Параметри отриманого лінійного тренду
вказують, що продуктивність праці в СТОВ
"МАКСТРАНСDЛ" має тенденцію до зростанD
ня зі щорічним абсолютним приростом 36,9 тис.
грн. в розрахунку на одного працівника. ПараD
метри параболічного тренду свідчать про те, що
щорічний приріст річної продуктивності праці
становить — 90,47 тис. грн. при початковому
зниженні на 8,92 тис. грн. Аналіз оплати праці
необхідний для прийняття управлінських ріD
шень, отримання достовірної й повної інфорD
мації про середній заробіток працівників підD
приємства, його зміну під впливом певних факD
торів. Рівень середньої заробітної плати залеD
жить від кількості відпрацьованих годин у день
(для погодинної форми оплати праці), або
кількості виробленої продукції (для відрядної

Таблиця 2. Середньомісячна заробітна плата працівників
СТОВ "МАКСТРАНСKЛ", грн.

2011
2012
2013
2014

1120,0
1232,0
1456,0
1568,0

Абсолютний
приріст, грн.
до попереддо 2011
нього
року
року
–
–
112,0
112,0
336,0
224,0
448,0
112,0

2015

1750,0

630,0

Рік

Середньомісячна
заробітна
плата, грн.
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182,0

Темп
зростання, %
до попедо
ред2011
нього
року
року
100,0
–
110,0
110,0
130,0
118,2
140,0
107,7

Темп
приросту, %
до попедо
ред2011
нього
року
року
–
–
10,0
11,0
30,0
18,2
40,0
7,7

–
11,2
12,32
14,56

156,2

56,2

15,68

111,6

11,6

Абсолютне
значення 1%
приросту,
грн.
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Рис. 2. Аналітичне вирівнювання середньомісячної заробітної плати
в СТОВ "МАКСТРАНСKЛ"

форми оплати праці) і від середньогодинного
тарифу. Середня заробітна плата виробничого
персоналу розраховується як відношення фонD
ду оплати праці до середньорічної чисельності
працівників, зайнятих в сільськогосподарськоD
му виробництві за відповідний період часу [2].
Отже, розрахуємо й покажемо динаміку її змін
за період з 2011 по 2015 р. (табл. 2).
Визначимо середній абсолютний приріст сеD
редньомісячної заробітної плати працівників за
формулою:
A=

∑A

i

i

n
де ∑ Ai
i

(1),
— сума ланцюгових приростів;

n — кількість рівнів.
А=

630
= 157 ,5 грн.
4

Визначимо середній темп зростання обсягів
збуту:
K = n k1 × k2 ×....× kn ×100%

(2),
де Ki — ланцюгові коефіцієнти зростання за
окремі періоди часу;
n — кількість коефіцієнтів зростання.
Підставимо в формулу 2 числові значення з
таблиці 2:
K = 4 1,1×1,182×1,077×1,116×100% = 111,8% .

З розрахунків видно, що середньомісячна
заробітна плата працівників СТОВ "МАКСТD
РАНСDЛ" щорічно збільшувалась досить швидD
кими темпами. Середній щорічний абсолютний
приріст даного показника склав 157,5 грн., або
111,8 %. Середньомісячна заробітна плата одD
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ного робітника зайнятого в сільськогоспоD
дарському виробництві зросла в 2015 році поD
рівняно з 2011 роком на 630 грн. (на 56,2 %), а в
порівнянні з 2014 роком підвищилась на 182,0
грн. (11,6 %). Графічне зображення лінії тренD
да також підтверджує поступове зростання
середньомісячної заробітної плати (рис. 2).
У результаті проведеного аналітичного виD
рівнювання можна зробити висновок, що сеD
редньомісячна заробітна плата одного працівD
ника в 2010 році, який передує початку дослідD
жень, становила 946,4 грн. (параметр рівняння
прямолінійного тренду а0) з щорічним зростанD
ням в середньому на 159,6 грн. (параметр рівD
няння прямолінійного тренду а1), коефіцієнт
апроксимації наближається до 1 і свідчить про
достовірність розрахунків.
Визначимо очікуваний розмір середньоміD
сячної заробітної плати працівників в СТОВ
"МАКСТРАНСDЛ" на наступний рік, викорисD
тавши метод екстраполяції:
yt2016= 946,4 + 159,6 6 = 1904,0 грн.
Отже, згідно з проведеними розрахунками
встановлено, що розмір середньомісячної заD
робітної плати в 2016 році має скласти 1904,0
грн.
Підвищення продуктивності праці є однім з
головних завдань і, разом з тим, складною проD
блемою для будьDякого товаровиробника. РозD
виток економічних процесів здійснюється під
дією певних об'єктивних економічних законів,
нехтування якими призводить до негативних
наслідків. Так, недотримання вимог закону відD
повідності продуктивних сил виробничим
відносинам та ігнорування необхідності оптиD
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Таблиця 3. Співвідношення темпів зростання продуктивності та оплати праці
в СТОВ "МАКСТРАНСKЛ"

Показник
Вартість валової продукції в
постійних цінах 2010 р., тис. грн.
Середньомісячна сума оплати
праці одного працівника
зайнятого в
сільськогосподарському
виробництві, грн.
Середньорічна чисельність
працівників, зайнятих у
сільськогосподарському
виробництві, осіб
Продуктивність праці на одного
середньорічного робітника, тис.
грн.
Річний фонд оплати праці
на 1 робітника, грн.
Індекс продуктивності праці,
Іпп
Індекс оплати праці
1 робітника, Іоп
Коефіцієнт співвідношення
оплати праці і продуктивності
праці, K спів
Відносна економія (-) або
перевитрати (+)

2011

2012

2013

2014

2015

2015 р. у
% до
2011 р.

3711,4

3088,2

9965,9

10015,6

11250,6

3,0 рази

1120,0

1232,0

1456,0

1568,0

1750,0

156,2

57

56

52

54

61

107

65,1

55,1

191,7

185,5

184,4

283,2

13440,0

14784,0

17472,0

18816,0

21000,0

156,2

-

0,84

3,48

0,97

0,99

-

-

1,1

1,18

1,08

1,16

-

-

1,31

0,34

1,11

1,17

-

-

3498,5

-1772,0

1864,6

3151,3

-

мального співвідношення між темпами зросD
тання продуктивності праці та її оплати може
стати причиною значного зниження ефективD
ності використання трудових ресурсів [2; 4].
Важливе місце в дослідженні відіграє встаD
новлення відповідності темпів зростання оплаD
ти праці та її продуктивності. Для ефективноD
го господарювання СТОВ "МАКСТРАНСDЛ"
необхідно дотримуватися випереджаючих
темпів зростання продуктивності праці у поD
рівнянні з її оплатою. Якщо цей принцип буде
порушуватися, тоді виникає загроза перевитD
рат прибутку та зниження мотивації персонаD
лу товариства.
Як відомо, зростання продуктивності праці
формує реальні передумови підвищення її опD
лати. При цьому засоби на оплату праці необD
хідно використовувати таким чином, щоб темD
пи росту продуктивності праці випереджали
темпи росту її оплати. Тільки за таких умов
складаються можливості для нарощування
темпів розширеного відтворення, зниження соD
бівартості продукції, збільшення прибутку та
підвищення мотивації аграрних працівників [1].
Розглянемо співвідношення темпів росту проD
дуктивності та оплати праці в СТОВ "МАКСТD
РАНСDЛ" за допомогою таблиці 3.
Відносна економія або перевитрати фонду
оплати праці на підприємстві визначаються за
Передплатний індекс 21847

формулою:
Е( П ) = ±

ФОП(К спів − 1)
К спів

(3),

якщо І оп > I пп , то К спів > 1 ⇒ П =

ФОП( К спів − 1)
;
К спів

якщо І оп < I пп , то К спів < 1 ⇒ Е = −

(4);

ФОП( К спів − 1)
К спів

(5).

На підставі даних, наведених в таблиці 3,
встановлено, що на в СТОВ "МАКСТРАНСDЛ"
простежується тісний рівень залежності між
показниками продуктивності праці та її оплаD
тою, про це свідчить значення коефіцієнта
співвідношення оплати праці і продуктивності
праці. Так, протягом 2011—2015 років постійно
Таблиця 4. Вихідні дані для визначення
тісноти зв'язку між річною продуктивністю
праці та річним фондом оплати одного
робітника в СТОВ "МАКСТРАНСKЛ"

Рік
2011
2012
2013
2014
2015
Разом
В середньому

Річний фонд
оплати праці на
1 робітника, грн.
(х)
13440
14784
17472
18816
21000
85512
17102,4

Продуктивність праці
на 1 середньорічного
робітника, тис. грн.
(у)
65,1
55,1
191,7
185,5
184,4
681,8
136,36
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Продуктивність праці на 1
середньорічного робітника, тис
грн
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Рис. 3. Кореляційне поле залежності річної продуктивності праці
одного середньорічного робітника і фонду оплати праці в розрахунку на одного працівника
СТОВ "МАКСТРАНСKЛ"

відбувалося перевищення темпів оплати праці
над темпами підвищення продуктивності праці,
крім 2013 р., де значення коефіцієнта становиD
ло — 0,34, тобто в цьому році відбулася відносD
на економія фонду оплати праці середньорічD
ного працівника в розмірі 1772,0 грн., в інші
роки в СТОВ "МАКСТРАНСDЛ" відбулися пеD
ревитрати фонду оплати праці.
З метою підтвердження взаємозв'язку між
рівнем продуктивності праці та річним фондом
оплати праці одного середньорічного працівниD
ка проведемо кореляційноDрегресійний аналіз,
який є методом визначення та кількісної оцінD
ки взаємозалежностей між статистичними
ознаками, що характеризують окремі соціальD
ноDекономічні явища і процеси.
Вихідні дані щодо кореляційного аналізу
залежності річного рівня продуктивності праці
від річного фонду оплати праці одного середD
ньорічного працівника наведено у таблиці 4.
Прямолінійну форму зв'язку визначають за
рівнянням прямої лінії:
Ух = а0 +а1 х;
(6).
де: Ух — теоретичні (обчислені за рівнянням
регресії) значення результативної ознаки;
а0 — початок відліку, або значення У при
умові, що х = 0;
a1 — коефіцієнт регресії, який показує, як
змінюється У при кожній зміні х на одиницю;
х — значення факторної ознаки.
Для визначення виду зв'язку між факторD
ною та результативною ознаками побудуємо
кореляційне поле, що являє собою сукупність
точок у прямокутній системі координат, абсD
циса кожної з яких відповідає значенню факD
торної ознаки (х), а ордината — значенню реD
зультативної ознаки (у) певної одиниці спосD
тереження. Кількість точок на графіку відпоD
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відає кількості одиниць спостереження. СпряD
мованість кореляційного поля вказує на наD
явність прямого чи зворотного зв'язку між
ознаками, або на його відсутність (рисунок 3).
Встановлено, що залежність між показниD
ками річної продуктивності праці одного сеD
редньорічного робітника і фонду оплати праці
в розрахунку на одного працівника в СТОВ
"МАКСТРАНСDЛ" представлена в вигляді пряD
мої лінії, тому зв'язок між ними прямий.
Отже, згідно з одержаними розрахунками
рівняння кореляційного зв'язку між річним
рівнем продуктивності праці та фондом оплаD
ти праці середньорічного працівника матиме
вигляд:
ук = D205,79+0,02х.
Економічний зміст цього рівняння такий:
коефіцієнт регресії показує, що із зростанням
річного фонду оплати праці на одиницю, річна
продуктивність праці в середньому підвищуєтьD
ся на 0,02 грн. Отже, між результативною та
факторною величинами спостерігається пряD
мий кореляційний зв'язок, що підтверджуєтьD
ся зображенням на рисунку 3.
Важливим завданням кореляційного аналіD
зу є визначення тісноти між 0 корелюючими веD
личинами. Кількісним показником тісноти пряD
молінійного зв'язку з одним фактором є коD
ефіцієнт парної кореляції.
Згідно з проведеними розрахунками коD
ефіцієнт кореляції становить r = 0 ,87. Це ознаD
чає, що між річною продуктивністю праці та
фондом оплати праці одного працівника існує
тісний зв'язок. Обчисливши коефіцієнт детерD
мінації r2=0,872 = 76,2%, виявили, що 76,2% заD
гального варіювання продуктивності праці зуD
мовлено зміною величини фонду оплати праці
одного середньорічного працівника, а решта
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23,8% — іншими факторами, що не були врахоD
вані в процесі дослідження.
Таким чином, з'ясовано, що значне зростанD
ня показників ефективності використання виD
робничого персоналу зумовлено збільшенням
виробництва валової продукції в постійних
цінах 2010 року з практично незмінною чисельD
ністю працівників. У процесі дослідження було
проведено аналітичне вирівнювання річної проD
дуктивності праці в СТОВ "МАКСТРАНСDЛ".
Параметри отриманого лінійного тренду вкаD
зують, що продуктивність праці на підприємстві
має тенденцію до зростання зі щорічним абсоD
лютним приростом 36,9 тис. грн. у розрахунку
на одного працівника. Параметри параболічноD
го тренду вказують, що щорічний приріст річної
продуктивності праці становить — 90,47 тис.
грн. при початковому зниженні на 8,92 тис. грн.
На підприємстві простежується тісний
рівень залежності між продуктивністю праці та
її оплатою, про це свідчить значення коефіцієD
нта співвідношення оплати праці і продуктивD
ності праці. Так, протягом 2010—2014 рр. поD
стійно відбувалося перевищення темпів оплаD
ти праці над темпами підвищення продуктивD
ності праці, крім 2012 р., де значення коефіцієD
нта становило — 0,34, тобто в цьому році відбуD
лася відносна економія фонду оплати праці сеD
редньорічного працівника в розмірі 1772,0 грн.,
в інші роки в СТОВ "МАКСТРАНСDЛ" відбуD
лися перевитрати фонду оплати праці.
У результаті проведення кореляційноDрегD
ресійного аналізу було виявлено, що між річD
ною продуктивністю праці та фондом оплати
праці одного працівника існує тісний зв'язок.
Коефіцієнт детермінації свідчить, що 76,2% заD
гального варіювання продуктивності праці зуD
мовлено зміною величини фонду оплати праці
одного середньорічного працівника, а решта
23,8% — іншими факторами, що не були врахоD
вані в процесі дослідження.
ВИСНОВКИ

На підставі проведеного дослідження встаD
новлено, що аналіз використання трудових реD
сурсів в аграрних підприємствах, рівня продукD
тивності праці необхідно розглядати в тісному
зв'язку з оплатою праці. Зі зростанням продукD
тивності праці утворюються реальні передумоD
ви для підвищення рівня її оплати. При цьому
кошти на оплату праці потрібно використовуD
вати так, щоб темпи зростання продуктивності
праці випереджали темпи зростання її оплати.
Тільки за таких умов утворюються можливості
для нарощування темпів розширеного відтвоD
рення.
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У результаті проведеного аналітичного
вирівнювання прогнозований розмір середD
ньомісячної заробітної плати в 2016 році в
досліджуваному підприємстві має скласти
1904,0 грн. У результаті проведення кореляD
ційноDрегресійного аналізу було виявлено,
що між річною продуктивністю праці та фонD
дом оплати праці одного працівника існує
тісний зв'язок. Також простежується тісний
рівень залежності між продуктивністю праці
та її оплатою, про це свідчить значення коеD
фіцієнта співвідношення оплати праці і проD
дуктивності праці. Отже, зростання оплати
праці в аграрному підприємстві має сприяти
підвищенню показни ка продуктивності
праці.
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TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE

Стаття присвячена розвитку транспортної інфраструктури в аграрному секторі економіки, зокрема сільсько0
господарського землекористування. Проаналізовано стан залізничного, автомобільного та водного видів транспор0
ту в Україні. Досліджено фактори, які негативно впливають на ефективність вантажоперевезень сільськогосподарсь0
кої продукції. Визначено технічний та організаційний напрями агрологістики, які спрямовані на поєднання діяль0
ності перевізників та аграріїв. Розглянуто позитивні та негативні наслідки реалізації проекту з днопоглиблювання
річки Південний Буг в Миколаївській області для відродження річкового судноплавства. Запропоновано розробку
зваженої транспортної політики та впровадження державою стандартів вантажоперевезень з метою ведення еколо0
гобезпечного сільськогосподарського землекористування.
The article is devoted to the development of transport infrastructure in the agricultural sector especially agricultural
land use. The analyze was state of road, rail and water modes of transport in Ukraine. Also was investigate the factors
that negatively influence of the efficiency of cargo transportation of agricultural products. There was determine technical
and organizational direction of agrilogistics , that directed at a combination of agrarian and carriers. Also consider the
positive and negative corollary of the project of the deepening the river bottom Southern Bug in the Mykolaiv region to
revive of the river navigation. There was a propose the development of a weighted transport policy and implementation
of state standards of cargo transportation for the purpose conducting of ecologically safe agricultural land use.

Ключові слова: інфраструктура, транспорт, річкове судноплавство, агрологістика, еко2
логобезпечне землекористування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах ринкових відносин розвиток
сільського господарства набув нових якісних
характеристик та можливостей з вибору форм
господарювання, напрямів спеціалізації і диD
версифікації виробництва, ринків дистрибуції
продукції, джерел фінансування та інформації.
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Проте нерозвиненість системи збуту сільськоD
господарської продукції та матеріальноDтехD
нічного постачання негативно відбивається на
формуванні стабільної цінової ситуації на ринD
ку продовольства та на досягненні прибуткоD
вості господарювання. Виробників сільськогосD
подарської продукції, як і інших товаровиробD
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ників, завжди приваблює можливість зменшенD
ня транспортних витрат завдяки розвиненості
транспортної інфраструктури України, яка
нині значно відстає від східноєвропейських
країн.
Враховуючи вигідне геополітичне розташуD
вання України, яке відкриває перед вітчизняD
ними експортерами та компаніямиDперевізниD
ками унікальні можливості ведення бізнесу,
розвиток транспортної інфраструктури та її
вплив на підвищення ефективності діяльності
сільськогосподарських підприємств є особлиD
во актуальним, потребуючи грунтовних досліD
джень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У нинішніх умовах вітчизняні вчені приділяD
ють значну увагу з дослідження проблем розD
витку інфраструктури аграрного сектора [1; 2;
3], окремо досліджуються проблеми розвитку
транспортної галузі [4; 5; 6].
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Даючи належну оцінку дослідженням окреD
мих видів ринкової інфраструктури, важD
ливість розвитку транспортної інфраструктуD
ри в аграрній сфері, з точки зору комплексноD
го підходу функціонування аграрної логістиD
ки для нарощування сільськогосподарської
виробничої потужності країни, потребує поD
дальших глибоких досліджень та наукових поD
шуків. Зробимо ремарку, що аграрний сектор
не можна розглядати окремо від логістики та
розвитку транспортної інфраструктури. СтаD
лий розвиток сільськогосподарського землекоD
ристування реально можна досягти при дотриD
манні імплементації розбудови всіх сфер аграрD
ного сектора економіки.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завдання дослідження полягає у визначенні
впливу транспортної інфраструктури на ефекD
тивність та екологобезпечність сільськогоспоD
дарського землекористування.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна впродовж останніх років є одним з
найбільших експортерів зерна. Статистичні
дані свідчать, що у 2014 році країна стала лідеD
ром з експорту соняшникової олії, третьою в
світі за обсягами експортованої кукурудзи та
ячменю, зайнявши шосту позицію серед найD
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більших постачальників зерна на світові ринки.
У перспективі прогнозується збільшення вітD
чизняними сільськогосподарськими підприD
ємствами виробництва зернових і їх експорту.
Через територію України проходять клюD
чові транспортні шляхи Європи, Близького
Сходу та Азії, пролягає пан'європейський коD
ридор Берлін — Вроцлав — Львів — Київ,
міжнародні коридори Гданськ — Одеса, ГельD
синкі — Санкт — Петербург — Вітебськ — Київ
— Одеса — Пловдив — Будапешт — ОлексанD
дрополис та ін., що відкриває унікальні можD
ливості для розвитку потужної аграрної логіD
стики нашої країни.
Проте несприятливим чинником зовнішD
нього середовища для підвищення потужносD
тей агровиробництва виступає низький рівень
розвитку транспортної інфраструктури, яка
представлена залізничним, автотранспортним
(дорожнім) та водним видами транспорту. ЧеD
рез неефективну логістику українські аграрії
втрачають близько 20 доларів США на тонні виD
готовленої продукції, а при нинішніх річних обD
сягах українського експорту втрати внаслідок
зазначеної причини за рік досягають 600 млн
доларів США, що відповідає приблизно 42% від
загального обсягу інвестицій в аграрний сектор
України в 2014 році [7].
У цьому контексті розглянемо детальніше
поточний стан транспортного балансу УкраїD
ни для виділення механізмів та методів, які дозD
волять у повному обсязі реалізувати його поD
тенціал.
Загальна транспортна мережа України
включає: 21,6 тис. км залізничних шляхів, 166,1
тис. км автомобільних доріг з твердим покритD
тям, 4,8 тис. км магістральних нафтопроводів,
2,1 тис. км експлуатаційних річкових судноD
плавних шляхів з виходом до Азовського та ЧорD
ного морів, 1,0 тис. км аміакопроводів, 40,1 тис.
км газопроводів. За такої ситуації функціонуD
вання транспортної мережі щорічний обсяг
перевезень вантажів за 2013—2015 роки склав
більше 1,5 млрд т.
Завдяки розвиненому залізничному та авD
томобільному сполученню забезпечується
можливість доставки вантажів у будьDяку точD
ку країни. При своїй відносній дешевизні за
2010—2015 роки доля залізничного транспорD
ту в експортних відправках зерна склала близьD
ко 65%, хоча цей показник для усіх галузей
АПК становить не більше 10%.
За щільністю залізниць Україна займає проD
відне місце серед країн СНД і наближається за
цим показником до таких європейських країн,
як Франція, Італія, Румунія та ін. За обсягами
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Напрями агрологістики

Технічний

Організаційний

Розробка стандартів
надання транспортних
послуг

Удосконалення
агрологістичних схем

Створення спеціальних
умов матеріальнотехнічного забезпечення

Створення інформаційних
ресурсів (Інтернет-порталів)

Добросовісне виконання
зобов’язань, взятих на
себе учасниками ринку

Організаційна, консультаційна
та юридична допомога
державними та недержавними
інституціями

Рис. 1. Основні напрямки синергії аграрної та транспортної галузі України
Власна розробка автора.

вантажних перевезень залізниці України поD
сідають 4 місце на Євроазіатському континенті,
поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії,
Індії. Вантажонапруженість українських заліD
зниць у 3—5 разів перевищує відповідний поD
казник розвинених європейських країн.
Проте з огляду на досліджувану проблему
треба констатувати невтішні умови розвитку
залізничної логістики в країні, зокрема для агD
рарного сектору економіки: кількість зерноD
возів становить 13,6 тис. одиниць, стан яких
можна назвати незадовільним через їх вік — у
середньому 26 років. А у 30% зерновозів вийD
шов термін експлуатації, який за нормативами
становить 30 років [8]. Позитивною тенденцією
є розпочате у 2013—2014 роках формування ноD
вого, але приватного, транспортного парку,
протягом яких компанії придбали більше 1 300
вантажних вагонів для перевозки зерна.
Неоднозначне становище і дорожнього
транспорту України, який є важливим елеменD
том зернової логістики, оскільки він забезпеD
чує необхідну гнучкість і пропускну спроD
можність. За даними Світового банку, частка
перевезень сільськогосподарської продукції до
портів країни автотранспортними засобами у
2014 р. становила 27%. Це задовольняє потреD
би аграріїв у перевезенні сільгосппродукції на
великі відстані, що робить автомобільні переD
везення більш конкурентоспроможними.
Водночас якісні параметри дорожньої меD
режі є стримуючим фактором підвищення
ефективності використання автомобілів, у реD
зультаті чого не забезпечується безперервність
та ритмічність технологічних процесів виробD
ництва сільськогосподарської продукції та її
своєчасну доставку.
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Так, більше половини протяжності шляхів
не відповідають вимогам за рівністю, більше 40
% — за міцністю. Середня швидкість руху на
сільськогосподарських шляхах у 2—3 рази
нижча, ніж у західноєвропейських країнах.
Через низьку якість шляхів сполучення, що не
відповідає стандартам та вимогам ЄС, сільське
господарство щорічно втрачає 2,4 млн грн [9].
Зробимо ремарку, що низький рівень трансD
портноDлогістичного забезпечення сільського
господарства пов'язаний з браком уваги дерD
жавної влади до цієї проблеми, відсутністю
державної програми розвитку інфраструктури
та логістичного забезпечення агропромисловоD
го комплексу з подальшою його адаптацією до
європейської транспортної системи.
Суспільство сьогодні стикнулося ще з одD
нією серйозною проблемою — перевантаженіD
стю транспорту. З одного боку, така ситуація
має свої переваги, бо дозволяє використовуваD
ти меншу кількість вантажних машин, що вплиD
ває на мобільність поставок зерна і зменшення
транспортних витрат. Як наслідок, підвищуєтьD
ся попит саме на такий вид перевезень, особD
ливо в контексті перевезень на далекі відстані.
З іншого боку, більш суворий контроль за тонD
нажем перевезень може призвести до дефіциD
ту вантажних автомобілів та підвищення попиD
ту на залізничні перевезення.
Крім того, перевантаження транспорту
спричиняє руйнуванню доріг, зниженню безпеD
ки дорожнього руху і потоку транспорту та
забрудненню навколишнього середовища, що,
в свою чергу, негативно впливає на стан здороD
в'я людей.
Отже, проведеними дослідженнями встаD
новлено, що в Україні повноцінно реалізувати
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залізничноDавтомобільний потенціал перевеD
зень сільськогосподарської продукції не дозD
воляє низька якість доріг і залізничного полотD
на, застарілі поїзди та автомобілі, внаслідок
чого підвищується вартість перевезення ванD
тажів, утримання автомобільних автопарків і
залізничного рухомого складу. Тому для розD
витку та покращення умов господарювання в
означених сферах нами визначено основні наD
прямки, в яких існує потреба спільної діяльD
ності і перевізників, і аграріїв (рис. 1), виходяD
чи з того, що агрологістика — це ефективне
управління товарорухом аграрної продукції від
місця її безпосереднього збору до кінцевого
споживача.
З теоретичного боку, агрологістика викориD
стовує такі ж самі принципи загальної логістиD
ки, як мінімізація витрат, мінімізація товарних
запасів в товароросподільчій системі, побудоD
ва оптимальних маршрутів перевезення тощо.
Але з практичного, національна вітчизняна
ментальність створює низку перешкод для поD
вноцінної побудови инфраструктурної мережі,
а саме відсутність під'їзних шляхів безпосередD
ньо на поля, незадовільний стан магістральних
доріг і шляхів, дефіцит транспортних засобів
тощо.
Ситуація в країні склалася таким чином,
що транспортні тарифи на перевезення форD
мують замовники агрохолдингів, вже із ураD
хуванням перевантаження. Перевантаження
автомобіля під час завантаження надає
відправнику декілька переваг — мінімізація
транспортних витрат, максимізація прибутку,
зниження витрат на допоміжні операції, екоD
номія на зберіганні продукції. Для перевізниD
ка середня ціна транспортування складає щоD
річно 1грн. т/км. Для третьої категорії приватD
них підприємців, яка займає 80% загального
транспортного ресурсу, вартість перевезення
складає 1620,00 грн. на 100 км, з яких прямі
витрати на організацію одного рейсу становD
лять 1461,00 грн. (980,00 грн. витрати на диD
зельне пальне + 100,00 грн. заробітна плата
водію + 300,00 грн. амортизація автомобіля +
81,00 грн. — єдиний податок (5%)). За таких
підрахунках прибуток перевізника складає не
більше 139,00 грн. від одного кругорейсу. Тому
власник транспортної компанії також зацікавD
лений у збільшенні завантаження автомобіля
з метою збільшення суми загального фрахту.
Отже, як зазначалося вище, дана проблема
породжує нову макрологістичну проблему
нашої країни — погіршення стану автошляхів
через понаднормативне завантаження трансD
портних засобів.
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Існуючу проблему перевантажень треба
вирішувати комплексно із урахуванням інтеD
ресів всіх учасників агроринку. Насамперед,
самі замовники не повинні економити на переD
везенні продукції. Для цього треба застосовуD
вати інноваційні методи, які дозволять збільшиD
ти урожайність з гектара площі. Так, наприкD
лад, урожайність м'якої пшениці у країнах ЄС
складає 55 ц/га, а у деяких наших господарD
ствах всього лише 15—20 ц/га.
З огляду на окреслену проблему необхідно
зазначити про те, що дедалі більше у політичD
них та економічних колах країни дискутується
актуальність розвитку водного транспорту та
водних видів агроперевезень.
Відомо, що експорт сільськогосподарської
продукції в нашій країні переважно відбуD
вається через морські порти (в 2014 р. таким
шляхом було експортовано 91% загального
обсягу). Проте в українських портах вартість
логістичних витрат приблизно на 40% більше,
ніж на такі ж послуги в Німеччині, і на 30%
більше, ніж витрати в США [9]. Високі витраD
ти, в свою чергу, призводять до зниження конD
курентоспроможності української сільськоD
господарської продукції в кілька разів. Тому
логістичне забезпечення в нашій країні стиD
кається з подвійним викликом: поDперше, виD
сокими витратами та, поDдруге, у разі
збільшення майбутнього використання ексD
портного потенціалу — недостатньою
місткістю та пропускною спроможністю.
Нині потужність зернових терміналів в
морських портах дозволяє перевалювати до 33
млн тонн зерна, за умов утилізації потужносD
тей на рівні 85%. Цього достатньо для експорD
ту тих обсягів зернових, які сьогодні виробляє
Україна. Але з огляду на заплановане збільшенD
ня виробництва зерна (до 100 млн тонн) та наD
рощення (до 2026 р.) потенціалу експорту зерD
на до 50 млн тонн [10] необхідно особливу уваD
гу звернути на розвиток агрологістики і підвиD
щення її ефективності та потужностей вітчизD
няних елеваторів і портів.
У 2015—2016 роках три компанії анонсують
початок експлуатації нових терміналів. Так,
зерновий термінал компанії "Нобель Груп" у
Миколаївському порту прийняв перше судно
під завантаження 15 грудня 2015 року. ЗерноD
термінал розрахований на 120 тис. тонн одноD
часного зберігання і забезпечить створення 400
робочих місць. Потужність комплексу з переD
валки зернових вантажів компанії "Нобель
Груп" на першому і другому причалах МиколаїD
вського порту складе 2,5 млн тонн у рік, варD
тість проекту становить 75 млн дол. США.
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Компанія "БруклінDКиїв" планує закінчиD
ти будівництво зернового терміналу в ОдесьD
кому морському торговому порту в 2016 році.
Перший етап терміналу — 78 тис. тонн, друD
гий — близько 70 тис. тонн. Цей проект за
своєю унікальністю є єдиним в Україні: передD
бачається, що проектна потужність цього зерD
нового терміналу складе близько 4,5 млн тонн
на рік. Інвестиції на даний проект, вартість
якого розраховано в 60 млн дол. США, видіD
лив Європейський банк реконструкції та розD
витку (ЄБРР).
Миколаївський "Нібулон" розпочав будівD
ництво перевантажного терміналу на річці
Південний Буг. Завершити проект планується
в червні 2016 р. [11]. Безперечно, запуск нових
терміналів дозволить збільшити вантажопотік,
надходження до бюджетів державного та регіD
онального рівнів, а також створити нові робочі
місця в країні.
Серед особливостей портів країни, які поD
зитивно відображаються на підвищенні конD
курентоспроможності вітчизняних сільськоD
господарських підприємств, можна назвати
їх близьке розміщення до регіонів безпосеD
реднього ведення агробізнесу, в яких приD
родні можливості грунтів мають потенціал
для значного збільшення врожайності. На тлі
зростання виробництва зерна експортна
складова їх реалізації стає домінуючою. Так,
середньорічний обсяг продажу за межі країD
ни зернових і зернобобових з 2008 року по
2012 рік — 19,6 млн тонн на рік — виріс у 2,5
разу порівняно з 2003—2007 роками — 8 млн
тонн на рік [11].
За таких умов актуалізується питання
розвитку річкового транспорту та відродD
ження річкової транспортної артерії. У багаD
тьох європейських країнах тема конкуренD
тоздатності водного транспорту є давно закD
ритою та не піддається дискусії, адже там він
визнаний найбільш економічним та екологічD
но чистим видом транспорту. В середньому
від 5% до 30% загального обсягу європейсьD
ких перевезень припадає на річковий трансD
порт, основна причина чого полягає у низькій
його вартості, що дозволяє зменшити ціну
кінцевої продукції та збільшити маржу приD
бутку. За окремими дослідженнями [9] частD
ка річкових перевезень в Україні у 2013 році
склала 1% та є найменшою серед країн ЄС
(найбільшу частку річкових перевезень зайD
мають Нідерланди — 33%, Румунія — 27%,
Бельгія — 18%, Німеччина — 13%) при тому,
що витрати на переміщення по воді майже в
2 рази нижчі автомобільного варіанту і в 3 рази
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нижчі залізничного перевезення. Так, при
використанні 1 л пального на 1 км ефекD
тивність транспортування вантажів складе
127 т річковим транспортом, 97 т залізничним
та лише 50 т автомобільним транспортом.
При експортуванні українського зерна в
країни Середземноморського та ЧорноморсьD
кого басейнів розвиток річкового транспорту
дозволить вітчизняним експортерам перевозиD
ти його безпосередньо до морських портів
країнDімпортерів, що, в свою чергу, забезпечить
додаткові конкурентні переваги і маржу україD
нським аграріям. При умові забезпечення 20%
експорту річковим флотом, економія на витраD
тах агротоваровиробників з підвезення сільD
ськогосподарської продукції до морських
портів може скласти близько 125 млн дол. США
на рік [12].
Важливість розвитку річкового транспорD
ту зрозуміла компанія ТОВ СП "НІБУЛОН"
(Миколаївська область), яка у навігаційному
періоді 2015 року (станом на 21 грудня 2015
року) за допомогою власного вантажного
флоту вже перевезла внутрішніми водними
шляхами майже 1,6 млн тонн сільгосппроD
дукції [13]. Окремо слід зазначити про запоD
чаткований компанією інвестиційний проект
"Поліпшення умов водних шляхів від м. ВозD
несенськ до м. Миколаїв" [14] у межах реаліD
зації програми по відродженню судноплавства
на річці Південний Буг, а саме: будівництво
вантажного флоту, будівництво транспортної
інфраструктури для зберігання і перевантаD
ження зерна, реконструкція шлюзів та полD
іпшення судноплавних умов водних шляхів,
зокрема, на річці Південний Буг — від м. ВозD
несенськ до м. Миколаїв.
Нині транспортний потенціал Південного
Бугу, який донедавна був однією з найбільш
завантажених водних артерій держави пракD
тично не використовується (у 1991 році ванD
тажообіг Південним Бугом досягав 1 млн 100
тис. тонн, в 2001 році — вже 40 тис. тонн, у
2012 році — лише 18,4 тис. тонн. Обсяги паD
сажирських перевезень у 1991 році становиD
ли 1 млн 100 тис. пасажирів, у 2001 році — 761
тис., у 2012 році — понад 300 тис.) [15]. І це
попри те, що наявність значних сировинних
запасів корисних копалин в Україні та МикоD
лаївському регіоні зокрема (граніту, піску,
щебеню тощо), підвищення значення водних
перевезень в аграрному секторі здатні забезD
печити стабільний попит на вантажні перевеD
зення річкою Південний Буг. З метою підвиD
щення рентабельності водних перевезень виD
діляється необхідність забезпечення руху
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суден по Південному Бугу з більшою вантаD
жопідйомністю та осадкою типу "річкаD
море". Це дасть можливість здійснювати
прямі рейси в морські порти ДніпроDБузькоD
го регіону з метою довантаження великих
суден. Істотною умовою таких змін є саме
поліпшення судноплавних умов водних
шляхів від м. Вознесенськ до м. Миколаїв.
Організацією ЗАТ "Інститут "УкррічтрансD
проект" на замовлення ТОВ СП "НІБУЛОН"
було розроблено робочий проект, яким передD
бачено поліпшення водних шляхів річки
Південний Буг від м. Вознесенськ до м. МикоD
лаїв методами гідромеханізації шляхом заглибD
лення русла Південного Бугу на ділянці 102 км
з 1,6 м глибини до 2,8 м із складуванням мулоD
вих відкладів у береговій зоні. Загальний проD
ектний обсяг днопоглиблювальних робіт стаD
новить 1 187 750 кубометрів грунту, трудомістD
кість будівництва — майже 270 тис. люд./год.,
загальна вартість виконання робіт — приблизD
но 100 млн грн., які було розпочато восени 2015
року.
Для регіону реалізація даного проекту [14]
означає:
— капітальні інвестиції в будівництва двох
терміналів (близько 400 млн грн.) та розвиток
суднобудівної галузі в регіоні завдяки будівD
ництву серії суден для компанії (сума інвесD
тицій — близько 400 млн грн.);
— створення нових робочих місць (мінімум
180), наповнення державної скарбниці податD
ками;
— збільшення обсягів водних перевезень
і отже, рентабельності водного транспорту,
реанімація пасажирських перевезень;
— зменшення транспортного навантаженD
ня на дороги, доведення щорічних об'ємів пеD
ревезення річкою до 1 млн тонн зернових та олD
ійних культур, відтак, з автомобільних шляхів
буде знято 1 млн тонн вантажів (близько 220
машин на добу); в перспективі річкою плануєтьD
ся перевезення до 1 млн тонн будівельних маD
теріалів;
— збільшення вартості української проD
дукції на світовому ринку, залучення додаткоD
вих інвестицій у аграрну, морегосподарську та
супутні галузі, стимулювання їх розвитку.
Проте наявність позитивних для регіону
результатів не дозволяє применшити його неD
гативних для сільськогосподарського землеD
користування наслідків, зокрема її екологічD
ної складової. Так, реалізацією зазначеного
проекту планується будівництво уздовж
річки Південний Буг протяжністю у 102 км на
території Миколаївщини 22 майданчиків, на
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яких, за попередніми розрахунками, буде
складуватися близько 2 млн тонн мулу, що
підніматиметься з дна річки на поверхню. За
даних умов може виникнути екологічне лихо,
оскільки у прибережній зоні знаходиться неD
рестовище риб, місце гніздування птахів і воD
допій тварин, а мул у великих обсягах переD
твориться на отруту як для тварин, так і для
мешканців довколишніх сіл [16]. При розвитD
ку подій за таким сценарієм екологічна катаD
строфа може перерости у великомасштабну,
антропогенну катастрофу із незворотнім
процесом.
Також спостерігається, що внаслідок проD
ведення зазначених робіт буде порушено
стійкість берегів річки, зокрема берегова зона
може втратити бар'єрну функцію, порушено
водообмін підземних та поверхневих вод. Це
призведе до додаткової необхідності (та додатD
кових витрат з боку селян) в облаштуванні приD
бережних захисних смуг, догляд за якими буде
покладено на орендарів (у разі надання їх в
оренду), які повинні будуть проводити санітарD
ну очистку, а в разі потреби — залуження та
заліснення їх територій. З точки зору сільськоD
господарського землекористування залуженD
ня або заліснення земель сільськогосподарсьD
кого призначення є вкрай неефективною трансD
формацією, тому що виводить ці землі з дохоD
дообігу та здатності впливати на конкурентосD
проможність вітчизняної сільськогосподарсьD
кої продукції.
Беручи до уваги високий вміст важких меD
талів та інших забруднювачів в донних відклаD
дах, є загроза геохімічного забруднення ландD
шафтів в результаті проведення днопоглиблюD
вальних робіт річки Південний Буг. ВищенавеD
дені наслідки реалізації проекту "Поліпшення
умов водних шляхів від м. Вознесенськ до м. МиD
колаїв" є порушенням норм Водного кодексу
стосовно охоронної зони водних об'єктів, що
ставить під загрозу знищення унікальних екоD
систем ГранітноDСтепового Побужжя та НижD
нього Бугу.
З чого випливає, що агробізнес прагне
мінімізувати свої витрати по транспортуванню,
перевезенню експортоорієнтованих зернових
та олійних культур річковим транспортом
(який нині є найдешевшим) за рахунок шкоди
довкіллю та життю і здоров'ю нації. Тому ми
вважаємо, аби попередити виникненню техноD
генних катаклізмів у розвитку сільськогоспоD
дарського землекористування, держава повинD
на не стояти осторонь, а розробити зважену
транспортну політику, спрямовану на провадD
женні наступних стандартів:

49

АГРОСВІТ № 5, 2016
— запровадження системи "контроль —
регулювання — управління" інтегрованими лоD
гістичними (матеріальними, інформаційними,
сервісними та кадровими) потоками, спрямоваD
ними на високу якість поставок продукції;
— розбудова й модернізація транспортної
та складської інфраструктури зі сприятливиD
ми умовами для інвестування;
— гармонізація транспортного законодавD
ства із відповідним законодавством ЄвропейсьD
кого Союзу з метою більш повного використанD
ня транспортного потенціалу;
— створення умов для стійкої економічної
та технологічної інтеграції транспортного комD
плексу з основними вантажовідправниками, у
тому числі за рахунок інвестування підприємD
ствами переробної та харчової промисловості,
які споживають транспортні послуги;
— реалізація заходів щодо зменшення неD
гативного впливу транспортних перевезень на
стан екологічної безпеки агропромислового
комплексу;
— підготовка кадрівDлогістів для агропроD
мислового комплексу.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З наведеного вище можна зробити наD
ступні висновки. Сільськогосподарських тоD
варовиробників завжди приваблює можD
ливість зменшення транспортних витрат, розD
ширення ринків реалізації і, як наслідок, макD
симізації прибутку. В свою чергу, для трейD
дерів важливо, щоб поставка була швидкою,
якісною і з мінімальним витрачанням реD
сурсів.
ТранспортноDлогістичне забезпечення
сільського господарства з метою розвитку
екологоефективного сільськогосподарського
землекористування повинно спиратись на розD
виток транспортноDлогістичної системи агроD
промислового комплексу, прискорене оновD
лення транспортної інфраструктури відповіD
дно до інноваційної моделі розвитку галузі,
яка грунтується на запровадженні системи
чіткого планування взаємопов'язаного переD
везення вантажів на засадах конвергенції заD
лізничного, автомобільного способів перевеD
зення з водним транспортом. Наслідком такоD
го планування будуть маршрутизація перевеD
зень, скорочення строків доставки та збереD
ження перевезень, що в підсумку може стати
підставою для перегляду транспортних таD
рифів на перевезення у бік їх зниження, а
відтак і зниження собівартості сільськогоспоD
дарської продукції.
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INFLUENCE OF FUNDAMENTAL FACTORS ON THE FORMATION OF WORLD COMMODITY
EXCHANGE PRICES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
У статті розглянуто основні фактори фундаментального аналізу. Досліджено особливості впливу фундамен0
тальних факторів на біржове ціноутворення. Розглянуто циклічність ціноутворення на світовому ринку сільсько0
господарської продукції. Охарактеризовано етапи довгострокової циклічності ціноутворення та їх характерні озна0
ки. Визначено важливу роль попиту на світовому ринку сільськогосподарської продукції нині. Встановлено зміни
структури попиту країн азійського регіону через зростання купівельної спроможності. Проведено аналіз зміни по0
сівних площ основних зернових та олійних культур у світі. Особливу увагу приділено основним фундаментальним
факторам макроекономічного рівня, які в сучасних умовах мають значний вплив на світове ціноутворення на ринку
сільськогосподарської продукції. Встановлено важливість здійснення фундаментального аналізу на вітчизняному
аграрному ринку.
The article describes the main factors of fundamental analysis. The main features of the fundamental factors impact
in the futures pricing investigated. Cyclical pricing on the world agricultural market were considered. The stages of
long0term cyclical pricing and their characteristic features were considered. The role of demand in the global agricultural
market today defined. The changes of the structure of demand growth in the Asian region through purchasing power
analyzed. Analysis of changes in acreage of basic world grains and oilseeds described. Particular attention is paid to the
basic fundamentals of the macroeconomic level, which in modern conditions have a significant impact on pricing in the
global agricultural market. Importance of a fundamental analysis on the domestic agrarian market established.

Ключові слова: фундаментальний аналіз, фундаментальні фактори, біржові ціни, ф'ючерсні
ціни, сільськогосподарська продукція.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова глобалізація вивела процеси ціноутвоD
рення на макрорівень, що забезпечило високий
вплив світових цін на формування національних. В
умовах посилення цінової волатильності підвищенD
ня рівня управління ціновими ризиками вимагає
здійснення системного аналізу основних зовнішніх
та внутрішніх факторів.
У біржовій торгівлі якість виконання операцій у
значній мірі залежить від глибини дослідження. НайD
поширенішими методами аналізу біржових котируD
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вань у світовій практиці є фундаментальний і техніD
чний. Перший передбачає вивчення впливу фундаD
ментальних факторів на макроD та мікрорівнях. ДруD
гий базується на математичних та статистичних меD
тодах оцінки історичних даних і виявленні циклічD
них закономірностей.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні засади ціноутворення на світових
біржах та вплив основних факторів на біржові ціни

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2016

Рис. 1. Гіпотетичний 29Kрічний цикл світового ціноутворення
на сільськогосподарську продукцію
Джерело: [4, с. 9].

знайшли своє відображення у зарубіжних та вітчизD
няних наукових працях. На особливу увагу заслуD
говують дослідження: А. Ерліх, Дж. М. Кейнса,
Р. Колба, К. Харта [3; 4], Р. Макдональда, Дж. Мерфі,
Дж. Маршала, А. Наймана, Л. Примостки, М. СоD
лодкого, О. Сохацької, Л. Телсера, Дж. Швагера,
В. Яворської [1].
Відсутність стабільної моделі ціноутворенD
ня, а також висока динамічність фундаментальD
них факторів потребує їх систематичного анаD
лізу.
За таких умов особливої актуальності набуває
дослідження впливу основних фундаментальних
факторів на світові біржові котирування на ринку
сільськогосподарської продукції.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення основних фундаменD
тальних факторів, які в сучасних умовах відіграють
важливу роль у процесах ціноутворення на біржоD
вому ринку сільськогосподарської продукції у глоD
бальному контексті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Ключову роль у формуванні ринкових меD
ханізмів ціноутворення на товарних ринках упроD
довж тривалого часу відіграють світові біржі.
Біржові котирування є одним з основних індикаD
торів прогнозування і планування діяльності
суб'єктів аграрного ринку. Нині біржовими інD
струментами, які визначають майбутні цінові тенD
денції є ф'ючерси та опціони. Конкурентне, проD
зоре біржове ціноутворення враховує всі кон'юнD
ктурні фактори, що відбуваються або очікуються
на ринку товарних активів. У біржовій практиці
такі фактори набули назви фундаментальних,
відповідно, їх дослідження сконцентровано у фунD
даментальному аналізі біржової кон'юнктури [1,
с. 342—343].
Ціноутворення на аграрному ринку є циклічним
і залежить від сезонної закономірності. У зв'язку з
цим, в основу світового ціноутворення на ринку
сільськогосподарської продукції покладена концепD
ція циклічності.

Рис. 2. Прогноз FAO щодо кількості населення на планеті до 2050 р.,
млрд чоловік
Джерело: побудовано автором на основі даних [2].
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Рис. 3. Динаміка світового виробництва усіх видів зернових
та базисний індекс
Джерело: побудовано автором на основі даних [2].

Американський вчений Кріс Харт, на базі
принципів економічної теорії, охарактеризував
довгострокову циклічність наступними ознаками
[4, с. 9]:
— перехід ринку з однієї стадії базової цінової
рівноваги до іншої;
— виникнення неочікуваного зростання попиту;
— ціни мають тенденцію до зростання;
— виробники підвищують виробництво в очікуD
ванні вищих цін і покупці купують товари за вже
підвищеними цінами;
— висока пропозиція і зниження попиту кореD
гують ринок до нового базового рівня цінової рівноD
ваги.
На рисунку 1 відображено гіпотетичний 29D
річний цикл світового ціноутворення на аграрному
ринку, який поділений К.Хартом на 5 стадій. ДовгоD
строковий цикл відображає його кореляцію з ціноD
утворенням на аграрну продукцію. Важливою умоD

вою є принцип формування цін на засадах попиту і
пропозиції. Ціноутворення значним чином залежать
від економічної активності суб'єктів ринку [4, с. 8—
9].
Перша стадія (10 років) охоплює етап базової
цінової рівноваги. Друга стадія передбачає цінове
зростання, внаслідок підвищення економічної акD
тивності. Третя стадія визначає максимальне ціноD
ве зростання — пік, коли економічна активність
сприяє подвоєнню або потроєнню цін на сільськоD
господарську продукцію. За цим етапом настає четD
верта — стадія спаду і корекції цін, а потім п'ята (9
років) — перехід на новий базовий рівень цінової
рівноваги. Більшість часу ціни перебувають на 4 і 5
стадіях циклу.
Новий базовий рівень цінової рівноваги може
бути на вищому в 1,5 раз рівні [4, с. 8—9]. У цілому
увесь 29Dрічний цикл можна схематично розділити
на 3 частини:

Рис. 4. Динаміка світового виробництва та споживання зернових,
млрд т
Джерело: побудовано автором на основі даних [2].
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Рис. 5. Динаміка зміни посівних площ зернових у світі,
млн га
Джерело: побудовано автором на основі даних [2].

— початковий базовий рівень цінової рівноваги;
— зростання і корекції;
— новий базовий рівень цінової рівноваги.
Динаміка ф'ючерсних цін на пшеницю, кукурудD
зу і сою на американській біржі CME Group
свідчить, що гіпотетично нині світові ціни перейшD
ли до 4 та 5 стадій, що забезпечить новий базисний
рівень цінової рівноваги. Порівняно з початком
1994 р., який прийнято за базу (100 пунктів), вкінці
2014 р. індекси цін значно зросли, зокрема пшениці
— на 181, кукурудзи — 133, а сої — на 200 пунктів
[5].
Перехід на новий базовий рівень цінової рівноD
ваги на світовому ринку сільськогосподарської проD
дукції залежить від підвищення попиту на зернові
та олійні культури. Одним з чинників майбутнього
формування світового попиту є зростання населенD
ня на планеті, кількість якого з 50Dх років минулого
століття майже потроїлась (рис. 2).

Враховуючи прогноз зростання кількості насеD
лення на планеті, можна очікувати підвищення рівня
виробництва та споживання зернових (рис. 3, 4).
Аналіз статистичних даних FAO свідчить про
нарощення обсягів виробництва усіх видів зернових
на 36% з 2000/01 по 2013/14 м.р. [2].
Особливістю підвищення потреби у зернових на
світовому ринку є зміна структури попиту населенD
ня в країнах азійського регіону, внаслідок зростанD
ня купівельної спроможності, зокрема це стосуєтьD
ся Китаю, Індії, та країн ПівденноDсхідної Азії. При
цьому, нові обсяги виробництва м'ясної продукції
спричиняють збільшення попиту на фуражні зерD
нові.
За таких умов ціноутворення залежить від поD
зицій формування нового світового попиту, що
грунтується на [3]:
— зміні структури посівних площ основних видів
сільськогосподарських культур у світі, тобто пеD

Рис. 6. Зростання площ зібраного урожаю у світі,
млн га
Джерело: побудовано автором на основі даних [2].
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Рис. 7. Динаміка світового експорту кукурудзи, сої та пшениці,
млн т
Джерело: побудовано автором на основі даних [2].

рехід від виробництва одних культур до інших, які
мають вищий попит (рис. 5, 6);
— екстенсифікації посівних площ (розширенні
посівних площ під виробництво в основних країнахD
експортерах);
— інтенсифікації виробництва аграрної проD
дукції (покращення використання виробничих реD
сурсів, нових технологій, зрошування та ін.).
З 2000/01 м.р. спостерігається значне зростанD
ня посівних площ під кукурудзу (+42,6 млн га) та сою
(+36,1 млн га). Нарощення обсягів виробництва куD
курудзи та сої впливає на зміну у структурі їх баD
лансу.

Сучасні ціни на світових біржах відображають
прогнози і очікування усіх учасників аграрного ринD
ку щодо зміни структури балансів, а також мають
тісну залежність від факторів кліматичних змін та
сезонності сільськогосподарського виробництва в
основних країнах експортерах. У зв'язку з цим, споD
стерігається певна закономірна щорічна циклічність,
яка враховує показники виробництва, споживання
та світових запасів.
Аналіз зміни світової структури балансів
свідчить про зростання обсягів виробництва, спожиD
вання, а також експорту пшениці (+40%), кукурудD
зи (+59%), сої (+74%) (рис. 7) у 2013/14 м.р., порівняD

Рис. 8. Співвідношення світових кінцевих запасів
до використання, %
Джерело: побудовано автором на основі даних [2].
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Рис. 9. Прогноз USDA
щодо використання кукурудзи для виробництва етанолу в США,
млрд бушелів
Джерело: побудовано автором на основі даних [3, 4].

но з 2005/06 м.р., що викликано підвищенням показD
ників загального використання пшениці (+11%), куD
курудзи — (+36%), сої — (+30%). Крім того, в осD
танні роки спостерігається зниження співвідношенD
ня кінцевих запасів до використання, особливо по
кукурудзі та сої (рис. 8) [2].
Необхідно зазначити, що основними фундаменD
тальними факторами макроекономічного рівня, які
в останній час мають важливий вплив на формуванD
ня світових цін на сільськогосподарську продукцію
є [3, 4]:
1. Зростання світового виробництва біопальноD
го, яке викликало підвищення попиту на фуражні,
зокрема на кукурудзу для виробництва етанолу та
рослинну олію для біодизелю.
Найбільшими виробниками біопального в світі є
країни Північної, Південної Америки та Європи. До
2021р. прогнозується нарощення обсягів виробницD
тва біопального країнами Латинської Америки та
АзійськоDтихоокеанського регіону. Водночас, зниD
ження цін на нафту сприяє скороченню підтримки

програм виробництва біопального. У зв'язку з цим,
згідно прогнозу Міністерства сільського господарD
ства США (USDA), використання кукурудзи для етаD
нолу (рис. 9) у майбутньому залишиться стабільним
— на рівні 5,1—5,4 млрд бушелів (129—137 млн т) [4,
с. 11—13].
2. Значне підвищення попиту на сою з боку КиD
таю. Економічне зростання в Китаї забезпечило наD
рощення імпорту сої на світовому ринку (рис. 10).
За останні 9 маркетингових років китайський
імпорт сої зріс вдвічі на рівні щорічного приросту
в 5 млн т.
Враховуючи це, значну роль у ціноутворенні
та обсягах виробництва сої відіграє поведінка
Китаю і формування його попиту на світовому агD
рарному ринку у найближчу перспективу. ОсновD
ним експортером сої до Китаю залишається США.
З 2005 р. до 2014 р. експорт американської сої до
Китаю зріс на 7%. USDA прогнозує подальше
підвищення попиту з боку Китаю на рівні щорічD
них 3%. При цьому країни Латинської Америки та

Рис. 10. Частка Китаю у світовому імпорті сої, млн т
Джерело: побудовано автором на основі даних [2].
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Рис. 11. Зміна урожайності пшениці,
т/га
Джерело: побудовано автором на основі даних [2].
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інші країни світу матимуть значно більший потенD
ціал у його задоволенні, тоді як щорічний приріст
експорту сої США до Китаю прогнозується до
2024 р. на рівні 1% [4].
3. Макроекономічна політика на світовому ринD
ку також має значний вплив на ціноутворення, зокD
рема економічні цикли світової економіки, фінансові
кризи, вплив Китаю на світове економічне зростанD
ня, а також зміна курсу долара США. Посилення чи
послаблення курсу долара США впливає на зростанD
ня чи падіння цін на світовому ринку сільськогоспоD
дарської продукції і характеризується оберненою
залежністю.
4. Вплив кліматичних змін. Погодний фактор є
досить важливим і важко передбачуваним. У резульD
таті несприятливої зміни погоди в основних країнахD
експортерах сільськогосподарської продукції можD
на очікувати зростаючу тенденцію руху цінових
трендів (рис. 11).
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, нині у прогнозуванні світових біржоD
вих цін на сільськогосподарську продукцію важD
лива роль відводиться аналізу основних фундаD
ментальних факторів. При цьому концептуальний
принцип фундаментального аналізу полягає в
тому, що ринкова модель світового ціноутворенD
ня не є статичною. У сучасних умовах нічого не
змінюється в вакуумі. БудьDякі зміни в одному
секторі економіки відображають зміни в інших і
швидко поширюються у глобальному масштабі,
спричиняючи "ефект доміно". У зв'язку з цим,
важливим є систематичне дослідження світових
біржових котирувань, які мають прямий вплив на
формування національних цін на сільськогоспоD
дарську продукцію. Водночас використання суD
часних ІнтернетDресурсів забезпечить можD
ливість учасникам ринків здійснювати щоденний
аналіз і прогнозувати тенденції світових і вітчизD
няних цінових трендів.
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