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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна є однією з найбільших виробників

зерна в Європі, збираючи щорічно 40—45 млн
тонн. Крім того, за останні десять років країна
перетворилась в найбільшого експортера зер-
на в регіоні. Зернове господарство відіграє важ-
ливу роль в аграрному секторі України, забез-
печуючи стабільне постачання населення
хлібом і хлібобулочними виробами, а також
сировиною для промислової переробки. Вироб-
ництво, переробка і експорт зерна в Україні
дають суттєві грошові надходження до бюдже-
ту і є важливими секторами працевлаштування
населення країни [1].

УДК 339.1:633.1

Ю. М. Гальчинська,
к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО
РИНКУ ЗЕРНА У 2012/13
МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ

J. Galchynska,
Ph.D., Associate Professor, Department of marketing and international trade
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PROGRESS OF DOMESTIC GRAIN MARKET IN 2012/13 MARKETING YEAR

У статті висвітлено основні тенденції внутрішнього ринку зернових, проаналізовано баланс попиту та пропо-
зиції. Охарактеризовано цінову ситуацію, розглянуто структуру експорту зерна.

The article covered main trends of domestic grain market, analyzes the balance of supply and demand. Price situation,
the structure of grain exports are characterized.

Ключові слова: внутрішній ринок зерна, попит, пропозиція, експорт.
Key words: domestic grain market, demand, supply, export.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Суттєвим вивченням ринку зерна займа-
ються відомі українські науковці, зокрема
В.І. Бойко, П.І. Гайдуцький, М.Я. Дем'янен-
ко, С.І. Дем'яненко, В.Я. Мессель-Васеляк,
Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук, Л.М. Худолій,
О.М. Шпичак. Проте варто зауважити, що не
дивлячись на суттєвий внесок вітчизняної
науки у вирішення теоретичних та практич-
них завдань сталого розвитку ринку зерна,
досліджуваний сектор аграрної економіки
ще далекий від його потенційних можливос-
тей.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізувати основні тенденції внутріш-

нього ринку зернових, а також розглянути ба-
ланс попиту та пропозиції, структуру експор-
ту зерна.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Збільшення експорту агропродовольчих

товарів прямо пропорційно залежить від
врожаю сільськогосподарських культур. В
останні роки в Україні майже по всіх клю-
чових експортно-орієнтованих товарних по-
зиціях спостерігаються позитивні темпи
приросту виробництва. Зокрема протягом
останнього десятиліття валовий збір зерно-
вих та олійних культур зріс з 38—42 млн т в
2001—2005 рр. до 46—57 млн т в 2008—2012
рр. [4]. У поточному році валовий збір зер-

нових культур може зрости до рекордних
58—62 млн т,  в основном у за рахунок
збільшення врожаю кукурудзи до безпреце-
дентних 26—29 млн т. (табл. 1).

Згідно з балансом розробленого Між-
відомчою робочою групою при Мінеконом-
розвитку (табл. 2), навіть при врожаї зерна
на рівні 57,1 млн т (що є песимістичним про-
гнозом, адже оцінки різних аналітичних
агентств та експертів знаходяться на рівні
60—62 млн т) експортний потенціал у 2013/
14 МР зріс до 28 млн т, в т.ч. пшениці майже 9
млн т, ячменю — 2,4 млн т та кукурудзи —
близько 16 млн т.

Наразі в ЗМІ досить нерідко можна зу-
стріти висловлювання експертів стосовно
можливості збільшення валового збору
зерна до 80—90 млн т. Дійсно, математичні

Показники 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

Посівна площа, тис. га 15636 15837 15090 15724 15449 

Виробництво, тис. т 53290 46028 39271 56747 46216 

Урожайність, ц з 1 га 34,6 29,8 26,9 37,0 31,2 

Таблиця 1. Динаміка обсягів виробництва зернових та зернобобових культур

Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики України.

Таблиця 2. Розрахунковий баланс
попиту та пропозиції зерна на 2013/2014 маркетинговий рік по всіх категоріях господарств

(оцінка станом на 01.08.2013)
(з урахуванням продуктів переробки зерна, тис. т)

Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

  

2012/13 

МР 
2013/14 МР 
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ов
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ог
о 
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о 

в тому числі: 

п
ш
ен
и
ц
я 
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м
ін
ь 

к
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ур
уд
за

 

ін
ш
і з
ер
н
ов
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Пропозиція продукції 58 060 63 201 23 982 8 146 27 953 3 120 

Внутрішнього ринку – всього 57 837 62 991 23 932 8 136 27 903 3 020 

Виробництво 46 216 57 129 21 478 7 416 25 850 2 385 

Залишки на початок періоду 11 621 5 862 2 454 720 2 053 635 

Зовнішнього ринку (імпорт) 223 210 50 10 50 100 

Попит на продукцію 58 060 63 201 23 982 8 146 27 953 3 120 

Внутрішнього ринку – всього 28 767 28 475 11 630 4 906 9 510 2 429 

у тому числі:       

фонд споживання 6 648 6 515 5 130 50 200 1 135 

насіння 2 645 3 118 1 885 800 170 263 

корми 16 215 16 178 4 200 3 308 7 723 947 

переробка на нехарчові цілі 1 453 1 743 200 600 900 43 

втрати обігу 1 806 921 215 148 517 41 

Зовнішнього ринку (експорт) 23 531 27 618 8 943 2 422 16 066 187 

Залишки на кінець періоду 5 862 7 108 3 409 818 2 378 504 
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розрахунки прості: при посівних площах під
зернові культури на рівні 16,3 млн га (як в
поточному році) та підвищенні врожайності
до рівня європейських країн — 4,9—5,2 т/
га (за даними МСХ США за останні 5 се-
зонів), врожай зернових культур може ви-
рости до 78—85 млн т. Проте необхідно вра-
ховувати до яких наслідків це призведе без
належної уваги певним проблемним питан-
ням.

В Україні не вистачає потужностей зі збе-
рігання зернових та олійних культур. У 2012
році налічувалось 751 сертифікований зерно-
вий склад загальної ємністю 32,7 млн т одно-
часного зберігання.  Інші зерносховища,
місткість яких оцінюється експертами на
рівні 15—16 млн т, або не можуть надавати
якісні послуги або не мають сучасного техні-
чного оснащення, тому не можуть врахову-
ватись при розрахунку довгострокового збе-
рігання зерна. По-друге, українські порти ма-

ють модливість в місяць перевалювати на ек-
спорт до 2,8—3,0 млн т зерна (окрім зимово-
го періоду). Їхня максимальна пропускна
здатність оцінюється у 35—40 млн т на рік,
але це за умови безперебійного відвантажен-
ня. Адже, хоча портові зерносховища можуть
одночасно зберігати близько 2,3—2,4 млн т
продукції, проте реальні цифри значно нижчі.
Також проблемним питанням залишається
транспортна система, адже на сьогодні в Ук-
раїні налічується близько 10,8 тис. вагонів
зерновозів, з яких 1,5—1,7 тис. знаходяться
в оренді в країнах СНД та близько 1,5—1,6
тис. — на планових ремонтах. Для внутріш-
нього ринку залишається менше 8 тис. ва-
гонів-зерновозів, при тому що в перші роки
незалежності їх налічувалось близько 15 ти-
сяч [6, 7].

У 2012/13 МР з України було вивезено
22,85 млн т зернових, що на 1,26 млн т (5,8%)
більше ніж в попередньому сезоні. В тому

Рис.1. Експорт зернових культур в 2008/09 — 2012/2013 МР
Джерело: ДП "Дерзовнішінформ".

Рис.2. Експорт зернових у розрізі країн світу 2012/13 МР, млн т

Джерело: ДП "Дерзовнішінформ".
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числі пшениці експортовано 6,89 млн т (зрос-
тання експорту на 1,63 млн т або 31%), ячме-
ню — 2,13 млн т (зменшення експорту на 0,33
млн т або 13%), кукурудзи поставлено на
зовнішні майже таку саму кількість — 13,6
млн т проти 13,7 млн т в 2011/12 МР. За раху-
нок високих світових цін валютні надходжен-
ня від експорту зернових культур в 2012/13
МР зросли майже на 20% в порівнянні з по-
переднім маркетинговим роком і склали 6,3
млрд дол. США. Зокрема середньозважена
вартість (без врахування умов поставки) ек-
спорту пшениці в минулому сезоні зросла на
17% до 286 дол. США/т, ячменю — на 13% до
282 дол. США/т, кукурудзи — на 11% до 270
дол. США/т.

Найбільшу частку в експорті в минуло-
му сезоні знову зайняла кукурудза — 59%
в порівнянні з 63% в 2011/12 МР, друге місце
посіла пшениця — 30% (24% в 2011/12 МР).
Частка ячменю знизилась з 11% в 2011/12
МР до 9% в минулому сезоні, — його по-
ставки зменшуються з року в рік через зміну
структури посівних площ та відповідно вро-
жаю сільськогосподарських культур в Ук-
раїні.

Ринки збуту вітчизняного збіжжя в ми-
нулому сезоні майже не змінились, — це
країни Південної Європи, Північної Афри-
ки та Близького Сходу: Саудівська Аравія,
Італія, Ізраїль, Лівія, Сирія, Іран, Португа-
лія тощо. Основними країнами-імпортерами
стали Єгипет та Іспанія, які разом закупили
близько 7,0 млн т зерна або 30,7% від всього
експорту. В 2013/14 МР очікується, що до
переліку великих споживачів українського
зерна ввійде КНР. Адже Україна та Китай
підписали меморандум про співпрацю з
підтримки пріоритетних проектів у сіль-
ському господарстві, згідно з яким сума ки-
тайських інвестицій в український агропро-
мисловий комплекс становитиме понад 2,6
млрд дол. США, основна частина яких буде
повертатись у товарному вигляді, а саме ек-
спортом кукурудзи [5].

Експортний потенціал нашої країни в
2013/14 МР оцінюється на рівні від 28 млн т
до 32 млн т зерна, при цьому остаточна циф-
ра залежатиме від врожаю кукурудзи. Ста-
ном на середину серпня в Україні зібрано
близько 32,2 млн т ранніх зернових. За про-
гнозами Міністерства аграрної політики та
продовольства України вітчизняні сільгосп-
виробники зберуть близько 26 млн т кукуруд-
зи, за оцінкою МСГ США — 29,0 млн т (лип-
невий прогноз — 26,0 млн т), а Українська

зернова асоціація оцінює даний показник на
рівні до 32 млн т.

ВИСНОВКИ
Отже, зернова галузь країни має значний

потенціал розвитку, пов'язаний, перш за все,
з наявністю багатих земельних ресурсів і дос-
татньої кількості кваліфікованої робочої
сили. На сьогоднішній день, потенціал зерно-
вої галузі України оцінюється в 80—100 млн т
щорічного виробництва зерна і олійних куль-
тур. Високий рівень прибутковості в зерновій
галузі,  дає підстави надіятись на вихід
сільського господарства на новий якісний
рівень розвитку.
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MODELS OF INTERACTION BETWEEN AGRICULTURAL ENTERPRISES AND TRADE
ORGANIZATIONS IN THE PROCESS OF REALIZATION THE EXPORT POTENTIAL

У статті висвітлюються наукові основи моделювання потоків вартостей, які відображають прямі та обернені зв'язки між
експортом агропродовольчої продукції і ефективністю господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Викори-
стання принципів методу міжгалузевого балансу дозволило встановити, що зростання обсягів послуг зовнішньоторговельної
фірми та (або) скорочення її доданої вартості чинить позитивний вплив на експортний потенціал сільськогосподарського підприє-
мства. Водночас, додана вартість сільськогосподарського підприємства буде скорочуватися разом із зростанням обсягів вироб-
ництва у сільському господарстві за умови, що обсяги діяльності інших господарських систем залишаться незмінними.

Динамічні залежності доданих вартостей сільськогосподарського підприємства та зовнішньоторговельної фірми, побудо-
вані на базі "жорсткої" моделі "хижак-жертва", демонструють періодичні коливання економічних потенціалів господарюючих
суб'єктів, що взаємодіють. Введення в модель додаткових пом'якшуючих умов, які роблять її більш реалістичною, між іншим,
можуть призвести до розбалансування взаємодії та повного руйнування економічного потенціалу одного з учасників.

Показано, що стабільність системи взаємодії буде забезпечена, якщо в модель будуть введені елементи, значення яких зале-
жать від поточного стану господарюючих суб'єктів. Ці елементи забезпечують зворотній зв'язок і у випадку відхилення системи
від стаціонарного стану, повертатимуть її до нього.

Теоретичне обгрунтування характеру та значення цих елементів є напрямом подальших досліджень. Практична реалізація
зворотного зв'язку можлива у формі управління сільськогосподарським підприємством та зовнішньоторговельною фірмою з
єдиного центру або у формі регіонального кластеру на основі соціального капіталу.

The article highlights the scientific fundamentals of modeling the flow values that reflect the direct and indirect linkages between
the export of agro-food products and the efficiency of economic activity of agricultural enterprises. Using the principles of the
method of inter-sectoral balance has allowed to establish, that growth of volumes of services of foreign trade company and (or)
reduction of its value-added has a positive influence on the export potential of agricultural enterprises. At the same time, the value-
added of the agricultural enterprises will decrease along with the growth of production in agriculture, provided that the volumes of
activity of other economic systems remain unchanged.

Dynamic dependencies of the value-added of the agricultural enterprise and foreign trade company built on the basis of the
"rigid" model of the "predator-prey", demonstrate the periodic fluctuations of the economic potentials of economic entities that
interact. The introduction in model of additional mitigating conditions, which make it more realistic, by the way, can lead to
deregulation of interaction and the complete destruction of the economic potential of one of the participants.

It is shown that the stability of interaction will be provided, if the model will be introduced to the elements, the value of which
depends on the current status of economic entities. These elements provide feedback and in case of deviation of the system from the
stationary state, return it to it.

Theoretical substantiation of the nature and importance of these elements is direction for future research. The practical
implementation of feedback is available in the form of management of agricultural enterprises and foreign trade company from a
single center or in the form of a regional cluster on the basis of social capital.

Ключові слова: математична модель, взаємодія підприємств, експорт, додана вартість,
економічний потенціал, міжгалузевий баланс, модель "хижак-жертва".

Key-words: mathematical model, interaction between enterprises, export, added value, economic
potential, intersectoral balance, model "predator-prey"

як джерела зростання добробуту нації, визна-
чають сьогоднішні тенденції організації сус-
пільного відтворення, так само як у 18 ст. Що-
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правда, сучасні дослідники відмічають чимало
проблем в узгодженні взаємодії економічних
агентів, кожен з яких виконує обмежений пе-
релік операцій в технологічному ланцюжку.
Передусім, це трансакційні витрати, що супро-
воджують ділові угоди, а також асиметрія
інформації, яка унеможливлює встановлення
об'єктивної оцінки внеску кожного агента у
загальний результат.

Асиметричний розподіл вигод від коопе-
рації може не лише зруйнувати довіру між
партнерами, але й знищити економічний потен-
ціал одного з них. Особливої гостроти пробле-
ма взаємодії між партнерами набуває у сфері
реалізації експортного потенціалу сільськогос-
подарських підприємств. У цьому контексті ак-
туальності набуває питання висвітлення меха-
нізму взаємодії сільськогосподарських під-
приємств з переробними і посередницькими
організаціями в процесі експорту сільськогос-
подарської продукції.

Попередні дослідження експортного потен-
ціалу сільськогосподарських підприємств доз-
волили встановити певні положення, що визна-
чатимуть методологічні принципи даного досл-
ідження. По-перше, експорт агропродовольчої
продукції не варто розглядати як самостійну
мету, а лише в контексті продовольчої безпеки
країни [11, 12, 13]. По-друге, позитивна динамі-
ка експортних операцій має підвищувати показ-
ники ефективності діяльності господарюючих
суб'єктів, які беруть в них участь [8]. По-третє,
міжнародна конкурентоспроможність окремих
підприємств та галузі в цілому є результатом
компліментарного впливу факторів попиту,
факторів пропозиції, конкурентної структури
галузі, її інфраструктури, а також державної
підтримки [6]. Виходячи з наведеного, експорт-
ний потенціал сільськогосподарських підпри-
ємств варто розглядати як інструмент підвищен-
ня рівня ефективності їх функціонування, але
при цьому необхідно враховувати, що він реалі-
зується лише за сприяння інших економічних
агентів, таких як переробні підприємства, спец-
іалізовані посередники та інші організації інфра-
структурного забезпечення експорту агропро-
довольчої продукції.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є моделювання потоків

вартостей, які відображають прямі та обернені
зв'язки між експортом агропродовольчої про-
дукції і ефективністю господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств та врахо-
вують динамічні аспекти процесу відтворення
експортного потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Практика свідчить, що відносно незначна

кількість виробників сільськогосподарської
продукції є суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності. Результати аграрного виробництва
реалізуються на експорт із залученням спеціа-
лізованих посередників. Останні, користую-
чись монопсонічною владою, можуть занижу-
вати закупівельні ціни, змушуючи сільськогос-
подарських виробників вдаватися до надмірної
інтенсифікації виробництва, до екологічно не-
безпечних, але дешевих технологій, які руйну-
ють природний потенціал аграрного сектору.

З іншого боку, реалізація сільськогоспо-
дарської продукції на експорт потребує залу-
чення не тільки звичайних високомобільних гро-
шових коштів у формі експортного кредитуван-
ня та страхування, але і специфічних ресурсів у
вигляді професійних компетенцій фахівців із
зовнішньоекономічної діяльності, міжнародно-
го маркетингу та логістики. В багатьох випад-
ках експорт сільськогосподарської продукції у
незміненому вигляді буває неможливим та по-
требує залучення у ланцюжок ЗЕД переробних
підприємств (для приведення якісних параметрів
продукції у відповідність до міжнародних стан-
дартів), вантажних терміналів (для накопичен-
ня оптимальних товарних партій), спеціальних
транспортних засобів (для забезпечення належ-
них умов транспортування продукції з нетрива-
лим терміном зберігання) тощо.

Таким чином, необхідно розрізняти експор-
тний потенціал окремого сільськогосподарсько-
го підприємства та експортний потенціал сукуп-
ності сільськогосподарських підприємств регі-
ону. В першому випадку має значення спро-
можність підприємства самостійно здійснюва-
ти експортну діяльність, включаючи вибір про-
дукту, з яким воно виходитиме на зовнішній ри-
нок, власне виробництво продукту у відповід-
ності до якісних стандартів покупців та ор-
ганізацію безпосередніх експортних операцій.
Індивідуальний рівень аналізу експортного по-
тенціалу сільськогосподарського підприємства
вимагає зосередження всіх елементів технології
ЗЕД в межах безпосереднього господарства.
Тільки в цьому випадку ми можемо говорити про
наявність у суб'єкта господарської діяльності
експортного потенціалу. В іншому випадку, мова
може йти лише про виробничу, організаційну чи
іншу складову експортного потенціалу.

У більшості випадків процес експорту агропро-
довольчої продукції передбачає кооперацію зу-
силь багатьох господарюючих суб'єктів та вима-
гає відповідного розподілу експортної виручки.
Розподіл експортної виручки будемо вважати
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ефективним, якщо він забезпечує відтворення еко-
номічних потенціалів всіх економічних агентів, які
брали участь у створенні доданої вартості, експор-
тованої за межі митних кордонів країни.

Щоб з'ясувати, який вплив — позитивний чи
негативний — на ефективність господарської
діяльності сільськогосподарських підприємств
чинить зростання експорту агропродовольчої
продукції, необхідно визначитися з критерія-
ми оцінки цієї діяльності. Показником експор-
тного потенціалу сільськогосподарського
підприємства може бути здійснений ним за пев-
ний період обсяг експорту сільськогосподарсь-
кої продукції, а також реалізація стратегічних
цілей власного розвитку за рахунок експорт-
ної діяльності, зокрема, нарощування сукупно-
го економічного потенціалу підприємства.

Використання абсолютних показників екс-
порту за попередні періоди з метою оцінки екс-
портного потенціалу являє собою ex-post аналіз,
що дозволяє встановити, яких результатів до-
сягла господарська система і яких коректив по-
требують економічні програми. Розгляд змін
обсягів експорту в часі разом з іншими показ-
никами, важливими з точки зору дослідника,
дозволяє побудувати моделі регресії. За умови
відсутності хибної кореляції та сталості тен-
денцій усіх ключових чинників, таку модель
можна буде використати для прогнозу обсягів
експорту у майбутньому. Для здійснення про-
гнозного моделювання ex-ante маємо виявити
найбільш суттєві чинники, що впливатимуть на
експортний потенціал в майбутньому.

Ступінь реалізації експортного потенціалу
більшою мірою визначатиметься наявними ре-
сурсами (виробничими, організаційними, кад-
ровими) та механізмами їх використання в ме-
жах самого підприємства. У випадку, якщо
сільськогосподарське підприємство самостійно
не виступає суб'єктом ЗЕД, але здатне створю-
вати продукцію, яка реалізується на експорт з
допомогою зовнішньоторговельної фірми, бу-
демо говорити, що воно має лише виробничу
складову експортного потенціалу. Зовнішньо-
торговельна фірма, відповідно, має організа-
ційну складову експортного потенціалу.

У найпростішому випадку розглянемо взає-
модію окремого сільськогосподарського
підприємства, що має виробничу складову екс-
портного потенціалу, із спеціалізованою
фірмою, яка організує експорт сільськогоспо-
дарської продукції. Відобразимо їх взаємодію
з допомогою моделі міжгалузевого балансу
В. Леонтьєва [4]. Припустимо, що сільськогос-
подарське підприємство створює продукцію на
суму х

1
, а вартість послуг зовнішньоторговель-

ної фірми — х
2
. Обсяг виробництва підприємств

інших галузей позначимо х
3
.

Розподіл валової вартості, створеної кож-
ною господарюючою одиницею, записується
такими рівняннями:

x
1
 = x

11
+x

12
+x

13
+y

1
(1.1);

x
2
 = x

21
+x

22
+x

23
+y

2
(1.2);

x
3
 = x

31
+x

32
+x

33
+y

3
(1.3).

Сума x
ij
 в кожному рядку відповідає про-

міжному споживанню продукції господарської
одиниці і іншими господарюючими одиницями
галузей j, а yі являє собою кінцевий продукт
господарської одиниці і. Деталізуємо перше
рівняння цієї групи. Значення x

11
 відповідає

вартості сільськогосподарської продукції, спо-
житої самим сільськогосподарським підприє-
мством (як, наприклад, корми). Величина x

12
 є

обсягом продукції сільськогосподарського
підприємства, що отримана зовнішньоторго-
вельною фірмою для реалізації на експорт, тоб-
то є характеристикою експортного потенціалу
сільськогосподарського підприємства. Значен-
ня x

13
 можна представити як сільськогоспо-

дарську продукцію, спрямовану на переробку
на підприємствах харчової чи легкої промис-
ловості. Кінцевий продукт y

1
 потрапляє до спо-

живачів у незміненому вигляді.
Рівняння створення валової вартості трьох

зазначених господарських одиниць виглядати-
муть наступним чином:

x
1
 = x

11
+x

21
+x

31
+z

1
(2.1);

x
2
 = x

12
+x

22
+x

32
+z

2
(2.2);

x
3
 = x

13
+x

23
+x

33
+z

3
(2.3).

Сума x
ij
 в кожному рядку відповідає мате-

ріальним витратам господарської одиниці j, а z
j
 —

додана вартість цієї господарської одиниці. Мо-
жемо припустити, що сільськогосподарське
підприємство не використовує послуг зов-
нішньоторговельної фірми при створенні своєї
продукції, тому x

21
=0. Логічно припустити, що x

22
та x

32
 також дорівнюють нулю. Таким чином, ва-

лова вартість, створена зовнішньоторговельною
фірмою, визначається сумою матеріальних витрат
на закупку продукції у сільськогосподарського
підприємства x

12
 та власної доданої вартості z

2
.

Зауважимо, що значення x
12

 може бути
інтерпретоване з допомогою коефіцієнта пря-
мих витрат а

12
, що показує обсяг продукції гос-

подарської одиниці і (в даному випадку, сіль-
ськогосподарського підприємства), необхідний
для створення 1 грн. вартості господарською
одиницею j (в даному випадку, зовнішньотор-
говельною фірмою). Іншими словами, обсяг
сільськогосподарської продукції, що пере-
дається підприємством зовнішньоторговельній
фірмі — x

12
, визначається як добуток коефіці-
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єнту а
12

 на величину x
2
. З урахуванням зазна-

чених припущень, перепишемо рівняння (2.2):
x

2
 = а

12
x

2
+z

2
. Таким чином, експортний потен-

ціал сільськогосподарського підприємства х
12

буде зростати, якщо:
1) при незмінному коефіцієнті а

12
 буде зро-

стати обсяг послуг зовнішньоторговельної фір-
ми х

2
;

2) при незмінному обсязі х
2
 буде зростати

коефіцієнт прямих витрат а
12

 і, відповідно, буде
зменшуватися додана вартість зовнішньотор-
говельної фірми як в абсолютному, так і у
відносному вимірі.

Прирівняємо вирази обсягу діяльності сіль-
ськогосподарського підприємства з (1.1) та
(2.1): x1

2
+x

13
+y

1
 = x

31
+z

1
. Звідси ми можемо

виразити додану вартість сільськогосподарсь-
кого підприємства:

z
1
=x

12
+x

13
+y

1
-x

31
(3.1).

Аналогічний вираз доданої вартості зовні-
шньоторговельної фірми:

z
2
=x

23
+y

2
-x

12
(3.2).

Перепишемо вираз (3.1), скориставшись кое-
фіцієнтами прямих витрат: z

1
=а

12
x

2
+а

13
х

3
+y

1
-а

31
х

1
.

Таким чином, додана вартість сільськогоспо-
дарського підприємства z1 буде скорочувати-
ся разом із зростанням обсягів виробництва у
сільському господарстві, при умові, що обсяги
діяльності інших господарських систем зали-
шаться незмінними.

Цілком очевидно, що зростання показника х
1

не може виступати критерієм ефективності взає-
модії сільськогосподарського підприємства і зов-
нішньоторговельної фірми. Для сільськогоспо-
дарського підприємства більш важливим є зрос-
тання z

1
. Адже зростання показника валового

випуску можливе за рахунок зростання, наприк-
лад, матеріальних витрат x

11
 та x

31
, що в жодно-

му разі не є ознакою ефективного господарюван-
ня. Більше того, значення z є певним індикато-
ром економічного потенціалу господарської оди-
ниці. У складі доданої вартості z можна виділити
такий елемент як, наприклад, рента. Капіталізо-
ване значення ренти, а саме відношення річної
ренти до річної процентної ставки, є ефективною
оцінкою ринкової вартості земельних ресурсів,
що використовує господарство.

За аналогією можемо визначити ринкову
вартість інших елементів економічного потенц-
іалу господарства на основі складових доданої
вартості. Так, капіталізоване значення аморти-
зації може виступати оцінкою вартості основ-
них засобів, а капіталізоване значення фонду
оплати праці — оцінкою трудових ресурсів та
людського капіталу. Чистий прибуток, поділе-
ний на річну проценту ставку, перетворюється

на оцінку потенціалу підприємницьких здібно-
стей та ефективності менеджменту господарсь-
кої одиниці. Таким чином, додана вартість вис-
тупає в ролі гарного критерію ефективності
діяльності та динамічною оцінкою економічно-
го потенціалу господарської одиниці.

Створена господарською одиницею валова
вартість Х може бути визначена як F(Z), де Z
— економічний потенціал, що включає ре-
сурсні, технологічні, організаційні та маркетин-
гові елементи у їх взаємодії, а F — виробнича
функція. Тоді річний приріст валової вартості
буде відображати зростання економічного по-
тенціалу господарської одиниці та може бути
визначений як деяка функція від доданої вар-
тості: dx

i
/dt = f(zi).

Опис динамічної взаємодії між сільськогос-
подарським підприємством та зовнішньоторго-
вельною фірмою можна побудувати на основі
однієї з найпопулярніших серед економістів
моделі "хижак-жертва", вперше представленою
А. Лоткою (1925) та В. Вольтеррою (1926) [3, 7,
10]. У цій моделі травоїдні "жертви" мають не-
залежний позитивний приріст популяції та за-
лежний від кількості хижаків — негативний.
"Хижаки" — навпаки, без травоїдних "жертв"
мають негативний приріст популяції, а зростан-
ня їх чисельності забезпечує позитивна дина-
міка популяції "жертв":

dx/dt = ax — bxy — динаміка популяції
"жертв";

dy/dt = -cy + dxy — динаміка популяції "хи-
жаків".

Звичайно, у даному дослідженні мова не йде
про фізичне знищення одних господарських
одиниць іншими. Ідентифікація сільськогоспо-
дарського підприємства та зовнішньоторго-
вельної фірми як "хижака" чи "жертви" відбу-
ватиметься на основі встановлення знаків "+"
чи "-" відповідних коефіцієнтів, що характери-
зують їх взаємодію.

Визначимо динаміку економічних потен-
ціалів сільськогосподарського підприємства та
зовнішньоторговельної фірми на основі виразів
(3.1) та (3.2), відкинувши для простоти змінні,
динаміка яких визначається в "інших галузях":

dx
1
/dt = —  x

1
+ x

1
x

2
(4.1);

dx
2
/dt =  x

2
 —  x

1
x

2
(4.2).

Від'ємний знак виразу —  x
1
 відображає той

факт, що додана вартість сільськогосподарсько-
го підприємства зменшується разом із зростан-
ням матеріальних витрат сільськогосподарсько-
го виробництва, які пропорційні валовій вартості
x

1
 та деякому коефіцієнту прямих витрат. До-

датній знак виразу + βx
1
x

2
 означає, що додана

вартість сільськогосподарського підприємства
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зростає пропорційно обсягу взаємної діяльності
цього підприємства та зовнішньоторговельної
фірми, яка купує сільськогосподарську продук-
цію з метою її подальшого експорту.

Зовнішньоторговельна фірма, діяльність якої
зосереджена у сфері послуг, має матеріальні вит-
рати, пов'язані з придбанням сільськогоспо-
дарської продукції для подальшого експорту,
тому вираз —  δx

1
x

2
 має від'ємний знак. Позитив-

ний приріст доданої вартості зовнішньоторго-
вельної фірми γx

2
 свідчить, що кінцева вартість

сільськогосподарської продукції, реалізованої на
експорт (у

2
 у виразі 3.2), позитивно залежить від

економічного потенціалу фірми.
Відобразимо графічно динаміку показників

х
1
 та х

2
 при заданих значеннях параметрів:

α=1,5, β=1,  γ=3,  δ=2 та при умові, що початко-
вий економічний потенціал зовнішньоторговель-
ної фірми удвічі перевищує потенціал сільсько-
господарського підприємства: х

1
 = 1, х

2 = 2.
Очевидно, що динаміка економічних потенці-

алів господарських одиниць має коливальний ха-
рактер. При заданому початковому значенні х

1
 =

1, х
2
 = 2 обидва показника економічного потенці-

алу зростають. При зростанні обсягів сільськогос-
подарського виробництва до величини α/β = 1,5
потенціал зовнішньоторговельних фірм стає недо-
статнім для забезпечення експорту продукції за
привабливими цінами. Тому додана вартість, а
отже і економічний потенціал зовнішньоторго-
вельної фірми, зазнають скорочення.

Зменшення обсягів реалізації сільськогоспо-
дарської продукції починає відображатися на
величині доданої вартості сільськогосподарсь-
кого підприємства. Коли економічний потенці-
ал зовнішньоторговельної фірми скоротиться
до величини γ/δ = 1,5, почне скорочуватися еко-
номічний потенціал і сільськогосподарського
підприємства. Скорочення обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції дозволить зов-
нішньоторговельній фірмі отримувати більшу

величину доданої вартості та відновити свій еко-
номічний потенціал. Коли він досягне рівня 1,5,
почне зростати економічний потенціал сільсько-
господарського підприємства.

Якби з самого початку значення х
1
 та х

2
 ста-

новили б відповідно α/β та γ/δ, то значення при-
ростів dx

1
/dt та dx

2
/dt дорівнювали б нулю і еко-

номічні потенціали господарських одиниць не
змінювалися б. Будь-які інші початкові значен-
ня х

1
 та х

2
 обумовлюють коливання приростів

та відповідне зростання або скорочення еконо-
мічних потенціалів господарських одиниць [2, 5].

Припустимо, що на основі моделі (4.1—4.2)
буде побудована задача оптимізації (максимі-
зації) економічного потенціалу сільськогоспо-
дарського підприємства протягом певного пер-
іоду. При цьому будуть визначені оптимальні
значення параметрів моделі: α*, β*, γ* та δ*. Таку
модель В. Арнольд класифікує як "жорстку" [1].
Незначні зміни в правій частині моделі перетво-
рюють її на "м'яку", яка не гарантує повернення
системи до початкового стану після коливаль-
них рухів. Як видно з рисунка 1, другий цикл
коливань не повторює в точності попередній. І
це лише тому, що в програмі MicrosoftExel, за
допомогою якої будувався графік, не досягаєть-
ся потрібна точність розрахунків та робляться
заокруглення десятого знака після коми.

У реальному світі точні жорсткі моделі не
можуть з достатньою довірою використовува-
тися для прогнозів. Натомість, незначні відхи-
лення на початкових кроках здатні призвести
до суттєвих коливань на наступних, що призво-
дить аж до повного заперечення початкового
динамічного правила. Так динаміка економіч-
ного потенціалу сільськогосподарського
підприємства чи зовнішньоторговельної фірми
може залежати від конкурентного середовища
в галузі, від ступеня виснаженості природних
ресурсів, від рівня забезпечення потреб у
сільськогосподарській продукції закордонних

Рис. 1. Графічна ілюстрація динаміки економічних потенціалів зовнішньоторговельної фірми
та сільськогосподарського підприємства



12
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2014

споживачів. Незначні зрушення в межах всьо-
го ринку (спочатку практично непомітні для
окремої господарської одиниці) через деякий
час призведуть до розбалансування системи
взаємодії підприємства та фірми.

Математичний аналіз, здійснений В. Арноль-
дом, показав, що "пом'якшення" правої частини
рівнянь в моделі "хижак-жертва", залежно від їх
характеру, можуть обумовити виникнення одно-
го з трьох сценаріїв: 1) система має стан рівнова-
ги, і при будь-яких відхиленнях від цього стану
вона знову до нього повертається; 2) стан рівно-
ваги нестійкий, система з кожним кроком від ньо-
го віддаляється; 3) в системі встановлюється ре-
жим періодичних (інколи багатоперіодичних)
коливань з визначеною амплітудою, які не зату-
хають, але і не збільшуються, незалежно від ве-
личини "пом'якшень" [1]. Щоб визначити, який
саме сценарій з трьох наведених реалізується при
взаємодії сільськогосподарського підприємства
та зовнішньоторговельної фірми в процесі екс-
порту продукції, необхідно точно знати харак-
тер можливих "пом'якшень". В іншому випадку
використання такої моделі з прогностичною чи
управлінською метою позбавлене сенсу. Пере-
фразувавши висновок В. Арнольда, можемо ска-
зати, що оптимізація та інституціоналізація па-
раметрів взаємодії підприємства та фірми може
призвести до повного знищення цієї системи
внаслідок нестійкості, породженої оптимізацією.

Цей негативний висновок щодо шкідливості
фіксування параметрів розподілу валютної ви-
ручки між виробником та посередником, яки-
ми б оптимальними вони не виглядали на по-
точний момент, дозволяє визначити позитив-
ний напрям подальших досліджень.

Забезпечити стійкість системи взаємодії
підприємства та фірми можна, якщо парамет-
ри їх взаємодії не фіксувати відповідно до оп-
тимального розв'язку задачі, а поставити у за-
лежність від поточного стану системи, тобто
β=ϕ(х

1
, х

2
) i δ=ψ(х

1
, х

2
). Таким чином, ми от-

римаємо систему із зворотнім зв'язком, в якій
стаціонарний стан відновлюється за будь-яких
відхиленнях від нього:

dx
1
/dt = - αx

1
+ϕ(х

1
, х

2
)x

1
x

2
(5.1)

dx
2
/dt = γx

2
—ψ(х

1
, х

2
)x

1
x

2
(5.2).

Встановлення характеру залежностей та
граничних меж значень для β=ϕ(х

1
, х

2
) та

δ=ψ(х
1
, х

2
), що убезпечують систему взаємові-

дносин від коливань із зростаючою амплітудою
перетворюється на актуальний напрямок тео-
ретичних розвідок. Практична реалізація мо-
делі із зворотнім зв'язком у відносинах між
сільськогосподарським підприємством можли-
ва, якщо управління цими господарськими оди-

ницями здійснюється з одного центру, тобто
якщо операції з експорту сільськогосподарсь-
кої продукції організує структурний підрозділ
підприємства, що її виробляє, або якщо сіль-
ськогосподарське підприємство є виробничою
площадкою агрохолдингу, у складі якого є та-
кож зовнішньоторговельна фірма.

Світова практика демонструє можливість
ще одного варіанта узгодженої взаємодії. Це
регіональні галузеві кластери, що об'єднують
юридично та економічно незалежних вироб-
ників, переробників, спеціалізованих посеред-
ників мережею довгострокових відносин, спря-
мованих на реалізацію спільного експортного
потенціалу [6, 9]. В основі таких утворень ле-
жить не тільки система контрактів, але і пев-
ний соціальний капітал. Його величина має зро-
стати пропорційно обсягам успішних взаємних
операцій, а його функція полягає у зменшенні
відхилень значень ϕ(х

1
, х

2
) та ψ(х

1
, х

2
) від оп-

тимальних, встановлених в результаті ділових
переговорів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз сучасного стану функціонування
суб'єктів господарювання в аграрному секторі
вітчизняної економіки показує, що виробники
сільськогосподарської продукції (навіть конку-
рентоспроможної на світовому ринку за кри-
теріями асортименту і якості) практично не ви-
ступають її експортерами. Продаж такої про-
дукції за кордон здійснюється або через зовн-
ішньоторговельні організації, або через пере-
робні підприємства. Додана вартість сільсько-
господарських підприємств позитивно зале-
жить від обсягів діяльності спеціалізованих
зовнішньоторговельних фірм та негативно за-
лежить від динаміки сільськогосподарського
виробництва. Оптимізація та інституціоналіза-
ція коефіцієнтів розподілу експортної вируч-
ки між виробниками та торговельними посе-
редниками не гарантує стабільного відтворен-
ня економічних потенціалів господарюючих
суб'єктів, натомість може призвести до колап-
су експортного сектору та руйнування потен-
ціалів. Актуальним напрямком подальших дос-
ліджень є виявлення закономірностей взає-
модії виробників та експортних посередників
в рамках регіональних експортоорієнтованих
кластерів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні кількість підприємств, що скла-

дають звітність відповідно до МСФЗ, постійно
збільшується. Тому питання формування об-
лікової політики відповідно до міжнародних
стандартів стали дуже актуальними, адже об-
лікова політика є потужним інструментом в
управлінні будь-якого підприємства. Вона по-
кликана відігравати суттєву роль в реалізації
стратегії підприємства.

У зв'язку з переходом на міжнародні стан-
дарти фінансової звітності необхідно викори-
стовувати однією обліковою політикою в
якості базової при розробці облікової політи-
ки для всіх підприємств та організацій, які зас-
тосовують МСФЗ або НП(С)БО. Розробка та-
ких облікових політик важлива не тільки для
власників (засновників) підприємства, але і для
контролюючих органів. Адже офіційне засто-
сування МСФЗ дозволено для цілей не тільки
бухгалтерського, а й податкового обліку. Більш
того, на відміну від національних стандартів,
МСФЗ надають набагато більше можливостей
для встановлення облікових політик, заснова-
них не тільки на діючих стандартах і тлумачен-
нях, а й на судженнях управлінського персо-
налу.
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У статті розглянуто значення облікової політики, адже від уміло сформованої облікової політики багато в чому
залежить ефективність управління господарською діяльністю підприємства та стратегія його розвитку на тривалу
перспективу. Здійснено порівняльний аналіз порядку формування та розкриття облікової політики за міжнародни-
ми та національними стандартами. Встановлено, що для формування (вибору і обгрунтування) та розкриття (опри-
люднення) облікової політики підприємства необхідно розробити концепцію національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку "Облікова політика".
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі питанню трансфор-
мації бухгалтерського обліку, в т.ч. і облікової
політики, відповідно до МСФЗ приділяється
значна увага вітчизняних вчених: Г.В. Веріга,
С.Ф. Голов, В.М. Жук, Т.Є. Єзерська, Н.І. Ко-
лінько та інші. Незважаючи на значний інтерес
вчених до вирішення проблеми впровадження
міжнародних стандартів фінансової звітності
на підприємствах України, напрям досліджен-
ня їхнього впливу на процес формування об-
лікової політики недостатньо вивчений.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Як відомо, національні П(С)БО писалися на

підставі міжнародних стандартів бухгалтерсько-
го обліку, тому, як правило, НП(С)БО та МСФЗ
схожі. В цій статті ми порівняємо особливості
формування облікової політики за міжнародни-
ми та національними стандартами. Але вже на
початку зазначимо, що на відміну від міжнарод-
них стандартів в Україні не існує окремого стан-
дарту, який би висвітлював питання формування
облікової політики. Питання щодо формування
облікової політики висвітлюються в НП(С)БО 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності",
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П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінан-
сових звітах", Наказі Міністерства фінансів Ук-
раїни від 27 червня 2013 року № 635 "Про зат-
вердження Методичних рекомендацій щодо об-
лікової політики підприємства та внесення змін
до деяких наказів Міністерства фінансів Украї-
ни" в розрізі зазначених документів і проведемо
аналіз. Таким чином, у роботі ставиться завдан-
ня здійснити порівняльний аналіз порядок фор-
мування облікової політики за міжнародними та
національними стандартами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Обов'язок самостійного формування під-
приємством облікової політики для цілей скла-
дання фінансової звітності закріплено законо-
давчо в п. 5 ст. 8 Закону про бухгалтерський
облік. При цьому згідно зі ст. 1 згаданого За-
кону та п. 3 НП(С)БО 1 облікова політика є су-
купністю принципів, методів і процедур, які ви-
користовуються підприємством для складання
та подання фінансової звітності [3]. Дещо іна-
кше трактує це поняття МСБО 8 "Облікові пол-
ітики, зміни в облікових оцінках та помилки"
— міжнародний стандарт, що застосовується
при обранні та застосуванні облікових політик,
обліку змін в облікових політиках, змін в об-
лікових оцінках та виправленні помилок попе-
реднього періоду. Так, його параграф 5 визна-
чає облікові політики як конкретні принципи,
основи, домовленості, правила і практику, за-
стосовані суб'єктом господарювання при скла-
данні та поданні фінансових звітів [1].

Відмітимо, що в МСБО 8 йдеться про обліко-
ву політику у множині. Пояснюється це тим, що
за міжнародними правилами облікова політика,
установлена щодо конкретного об'єкта обліку,
вважається окремою обліковою політикою. А от
виходячи з національного визначення терміна,
сукупність таких облікових політик саме і скла-
дає єдину облікову політику підприємства.

Питання встановлення облікової політики на
підприємстві належать до компетенції його влас-
ника (власників) або органу, уповноваженого уп-
равляти державним майном та корпоративними
правами держави. Прийнята підприємством об-
лікова політика оформляється відповідним орга-
нізаційно-розпорядчим документом — наказом
або розпорядженням. При цьому текст облікової
політики може бути викладено як у самому наказі
(розпорядженні), так і бути додатком до нього.

На основі принципу послідовності обліко-
ва політика підприємства має передбачати по-
стійне (із року в рік) застосування прийнятої
стабільної облікової політики.

Змінити облікову політику підприємство
може у виняткових випадках, прямо встанов-
лених в положеннях (стандартах) бухгалтерсь-
кого обліку. Перегляд облікової політики має
бути обгрунтований. Облікова політика може
бути змінена, як правило, з початку року.

Відповідно до П(С)БО 6 "Виправлення поми-
лок і зміни у фінансових звітах" [3] і Наказу
Міністерства фінансів України "Про затверджен-
ня Методичних рекомендацій щодо облікової
політики підприємства" [2] облікова політика
може змінюватися у випадках, якщо: змінюють-
ся на підприємстві статутні вимоги; змінюються
вимоги органу, який здійснює функції з держав-
ного регулювання методології бухгалтерського
обліку та фінансової звітності; зміни облікової
політики забезпечать більш достовірне відобра-
ження подій (господарських операцій) у бухгал-
терському обліку і фінансовій звітності.

Згідно з МСБО 8 п.14 суб'єкт господарюван-
ня повинен змінити облікову політику, тільки
якщо зміна [1]:

а) вимагається МСФЗ, або
б) приводить до того, що фінансова звітність

надає достовірну та доречнішу інформацію про
вплив операцій, інших подій або умов на фінан-
совий стан, фінансові результати діяльності або
грошові потоки суб'єкта господарювання.

Таким чином, у принципах зміни облікової
політики відмінностей немає. Адже, і в націо-
нальних нормативних документах, і в міжна-
родному стандарті облікову політику слід міня-
ти, коли це вимагається згідно з законом, або
якщо це призведе до більш правильного сприй-
няття інформації у звітності.

Одночасно з цим п. 10 П(С)БО 6 [3] наво-
дить перелік випадків, які не можуть розціню-
ватися як зміни облікової політики. Так, зміною
облікової політики не вважається встановлен-
ня облікової політики для подій або операцій,
які: відрізняються за змістом від попередніх
подій або операцій; не відбувалися раніше.

У п.16 МСБО 8 зазначається, що не вва-
жається змінами в облікових політиках [1]:

а) застосування облікової політики до опе-
рацій, інших подій або умов, що відрізняються
за сутністю від тих, що відбувалися раніше; та

б) застосування нової облікової політики до
операцій, інших подій або умов, які не відбува-
лися раніше або були несуттєвими.

У порядку змін в обліковій політиці теж
відмінностей немає.

Доповнювати ж облікову політику підприє-
мства можуть у будь-який час, а не тільки з по-
чатку нового календарного року. Наприклад,
якщо підприємство починає діяльність, якою не



16
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2014

займалося раніше, то внести поправки до об-
лікової політики у вигляді опису принципів та
методів відображення фактів господарського
життя, відмінних за суттю від тих, що мали
місце раніше, або таких, що виникли вперше,
воно має право з такого моменту. Будь-яких
коригувань фінансової звітності за минулі пе-
ріоди це не потребує, оскільки ця подія не є
зміною облікової політики.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів
України "Про затвердження Методичних реко-
мендацій щодо облікової політики підприємства"
[2] у разі внесення до облікової політики змін, що
за обсягом охоплюють більшу частину тексту або
істотно впливають на її зміст, розпорядчий до-
кумент про облікову політику доцільно повністю
викласти в новій редакції. Облікова політика
підприємства з урахуванням внесених змін наво-
диться у примітках до річної фінансової звітності
у формі опису або шляхом прикладання до
звітності копії розпорядчого документа.

Зміни та доповнення облікової політики
оформляються в тому ж порядку, що і вже
прийнята підприємством облікова політика —
відповідним розпорядчим документом — нака-
зом (розпорядженням), яким, власне, і кори-
гується базовий наказ (розпорядження) про
облікову політику підприємства.

МСБО 8 теж не містять прямих вказівок на
порядок набрання чинності змін облікової по-
літики. МСБО не забороняє застосовувати зміни
облікової політики протягом фінансового року, за
умови коригування даних за звітний період і по-
рівняльних показників звітності за звітні періоди.

Висновок: ні П(С)БО 6, ні МСБО 8 не регла-
ментує дату набуття чинності змін в обліковій
політиці.

Відповідно до П(С)БО 6 виправлення поми-
лок, допущених при складанні фінансових звітів
у попередніх роках, здійснюється шляхом [1]:

— коригування сальдо нерозподіленого
прибутку на початок звітного року, якщо такі
помилки впливають на величину нерозподіле-
ного прибутку (непокритого збитку);

— повторного подання порівняльної інфор-
мації за попередні звітні періоди.

Виправлення помилок, які відносяться до
попередніх періодів, вимагає повторного відоб-
раження відповідної порівняльної інформації
у фінансовій звітності.

У випадку, коли суму коригування нерозпо-
діленого прибутку на початок звітного року до-
стовірно визначити неможливо, здійснюється
перспективне відображення змін облікової пол-
ітики (п. 13 П(С)БО 6) [2], що полягає в поши-
ренні впливу облікової політики на події та опе-

рації, які відбуваються після дати зміни обліко-
вої політики. При цьому не здійснюється жод-
них коригувань показників минулих звітних пе-
ріодів — ані щодо сальдо нерозподіленого при-
бутку на початок періоду, ані щодо відображе-
ної в звітності суми чистого прибутку (або збит-
ку), оскільки існуючі залишки на початок звітно-
го року в цьому випадку не перераховуються, а
порівняльна інформація повторно не подається.
У зазначеній ситуації п. 22 П(С)БО 6 зобов'язує
у примітках до фінансових звітів розкривати:
обгрунтування неможливості достовірного виз-
начення суми коригування нерозподіленого
прибутку на початок звітного року; не-
доцільність перерахунку порівняльної інфор-
мації про попередні звітні періоди.

Згідно з МСБО 8 суттєві помилки за попе-
редні періоди виправляються ретроспективно
в першому комплекті фінансової звітності, за-
твердженому до публікації після їх виявлення,
шляхом повторного надання порівняльної ін-
формації за попередні періоди.

Це означає, що звітність за поточний період
представляється, так, начебто помилка була
виправлена в тому звітному періоді, в якому
вона була допущена. Тобто коригування впли-
ває на показники не тільки поточного та май-
бутніх періодів, а й на показники попередніх
звітних періодів. При цьому підприємство не
публікує заново фінансову звітність за попе-
редні роки.

Якщо помилка сталася раніше попередніх
періодів, представлених у звітності, то необхі-
дно перерахувати залишки активів, зобов'язань
та власного капіталу на початок періоду за най-
перший з поданих попередніх періодів.

Отже, на відміну від П(С)БО 6, МСБО 8 при
виявленні помилок передбачає ретроспектив-
ний перегляд звітності.

Виходячи з назви МСБО 8 "Облікові політи-
ки, зміни в облікових оцінках та помилки" стан-
дарт розглядає і питання зміни в облікових оц-
інках [1]. Водночас, часто на практиці важко
розмежувати перегляд облікової політики та
зміни облікових оцінок. За таких обставин
прийнята зміна розглядається в п. 14 П(С)БО 6
і в п. 35 МСБО 8 як зміна облікових оцінок.

Відповідно до МСБО 8 зміна в обліковій
оцінці — це коригування балансової вартості
активу або зобов'язання чи суми періодичного
споживання активу, яке є результатом оцінки
теперішнього статусу активів та зобов'язань та
пов'язаних з ними очікуваних майбутніх вигід
та зобов'язань. Зміни в облікових оцінках є на-
слідком нової інформації або нових розробок
та, відповідно, не є виправленням помилок [1].
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Вплив зміни облікової оцінки (крім зміни в
обліковій оцінці, яка приводить до змін в акти-
вах та зобов'язаннях або стосується статті влас-
ного капіталу, її визнають шляхом коригування
балансової вартості відповідного активу, зобо-
в'язання або статті власного капіталу в періоді,
коли відбулася зміна) визнають перспективно,
включаючи його у прибуток або збиток:

а) у періоді, коли відбулася зміна, якщо
зміна впливає лише на цей період;

б) у періоді, коли відбулася зміна, та у май-
бутніх періодах, якщо зміна впливає на них разом.

Під обліковою оцінкою в п. 3 П(С)БО 6 [3] ро-
зуміється попередня оцінка, що використовуєть-
ся підприємством з метою розподілу витрат і до-
ходів між відповідними звітними періодами. Вихо-
дячи з визначення терміна "облікова політика"
нескладно помітити, що облікова оцінка є не-
від'ємною складовою облікової політики підприє-
мства та забезпечення достовірності фінансової
звітності. Проте порядок відображення у фінан-
совій звітності підприємства змін в облікових оці-
нках відрізняється від порядку коригування
звітності у зв'язку з переглядом облікової політи-
ки. Адже наслідки зміни облікових оцінок пока-
зують у фінансовій звітності в періоді, в якому
відбулася така зміна, а також у подальших звітних
періодах, якщо зміна впливає на ці періоди (п. 8
П(С)БО 6). Зміни в облікових оцінках не спричи-
нюють ретроспективного перерахунку відповід-
них показників фінансової звітності.

Таким чином, облікова політика має велике
значення для всіх видів підприємницької діяль-
ності і скрізь вона має свої особливості. Проте
її вихідні положення є єдиними (спільними) для
всіх — отримання оптимізованої у довгостро-
ковому плані норми прибутку. Від уміло сфор-
мованої облікової політики багато в чому за-
лежать ефективність управління.

Але зазначимо, що законодавством чітко не
встановлена необхідність наказу про облікову
політику, також не встановлено єдиних правил
формування облікової політики.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Вибір і застосування облікової політики

повинні грунтуватися на відповідних міжнарод-
них стандартах фінансової звітності. При вико-
ристанні різних активів необхідно з метою виз-
начення порядку їх відображення у фінансовій
звітності звертатися до відповідних стандартів.

На відміну від української практики міжна-
родні стандарти оперують поняттям "облікова
політика" виключно стосовно до фінансової
звітності, а не бухгалтерського обліку в ціло-
му. Підхід до формування облікової політики

компанії, сформульований в МСФЗ, націлений
на забезпечення відповідності фінансової
звітності стандартам.

2. Підприємство має передбачати постійне
(із року в рік) застосування прийнятої стабіль-
ної облікової політики. Змінити облікову пол-
ітику підприємство може у виняткових випад-
ках, прямо встановлених в положеннях (стан-
дартах) бухгалтерського обліку. Перегляд об-
лікової політики має бути обгрунтований.

3. В Україні відсутній стандарт, що регламен-
тує формування облікової політики. У той же час
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, а
також стандарти країн пострадянського просто-
ру (Росія, Білорусія) мають положення, що регу-
люють формування облікової політики підпри-
ємств. Враховуючи те, що не встановлено єдиних
правил формування облікової політики пропонує-
мо розробити концепцію національного положен-
ня (стандарту) бухгалтерського обліку "Облікова
політика", яке б встановлювало основи формуван-
ня (вибору і обгрунтування) та розкриття (опри-
люднення) облікової політики підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформація соціально-економічної системи,

в межах якої відбуваються економічні реформи, є
процесом комплексним, а формування ринкових
інститутів проходять паралельно з економічними ре-
формами. Без такого їх поєднання неможливо при-
мусити ринки працювати та забезпечити формуван-
ня економічного зростання.

У той же час розвиток ринкових відносин не-
можливий без правової та законодавчої підтрим-
ки. Нормативно-правове регулювання реструкту-
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Доводиться, що трансформація соціально-економічної системи, в межах якої відбуваються економічні рефор-
ми, є процесом комплексним, а формування ринкових інститутів проходять паралельно з економічними реформами.
Зазначається неможливість економічного розвитку без паралельного опрацювання і досконалості законодавчо-пра-
вової системи. Аналізується законодавча база в Україні та її недоліки, які унеможливлюють проведення ефективної
реструктуризації на підприємстві. Доведено розмежованість нормативних актів для горизонтальної та вертикальної
структуризації й уривчастість положень, що спричиняє суперечливі ситуації. Висвітлено окремі положення проце-
дури реструктуризації, які взагалі не визначені в Цивільному і Господарському кодексах. Досліджується сектор ма-
лого та середнього бізнесу з огляду на реструктуризаційні процеси та механізми їх запровадження. Визначено особ-
ливість та специфіку реструктуризації українських підприємств, які зумовлюються нестабільністю кризової еконо-
міки і, з одного боку, потребують децентралізації, коли фірма змушена максимально розподіляти ризики, проводити
диверсифікацію, а з другого — перебудови організаційних структур у спробі об'єднати переваги підприємств, що
характеризуються потужним виробничим потенціалом, значними фінансовими ресурсами та розвиненою науково-
технічною базою з перевагами гнучких та інноваційноспроможних структур наукомісткого малого бізнесу.

It is proved that the transformation of the socio-economic system, whereby there are economic reform, is a complex
process, and the formation of market institutions held in parallel with economic reforms. It is noted inability of economic
development without parallel processing and excellence in law and legal system. It is analyzed the legislative base in
Ukraine and its drawbacks which do impossible implementation of effective restructuring of the company. It is proved
distinction regulations for horizontal and vertical structuring and fragmentary provisions which leads contradictory
situations. Article deals certain provisions of the restructuring process, which in general are not defined in the Civil and
Economic Codes. It is investigated the sector of small and medium-sized businesses in view to restructuring processes
and mechanisms for its implementation. It is defined feature and specific restructuring of Ukrainian enterprises which
are caused by instability of crisis economic and, on the one hand which need decentralization, when the company has to
maximally allocate risks and carry out the diversification; and on the other hand — the restructuring of organizational
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ризації підприємств в Україні здійснюється на ос-
нові ряду законодавчих та нормативних актів, гли-
бокий аналіз яких підтверджує законодавчу недо-
сконалість і брак консалтингової бази для супро-
водження процесів реструктуризації на підприєм-
ствах. Розмежованість нормативних актів не відпо-
відає горизонтальній та вертикальній структури-
зації, уривчастість положень спричиняє супереч-
ливі ситуації, а окремі положення процедури рес-
труктуризації взагалі не визначені в Цивільному і
Господарському кодексах.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ
У наукових фахових джерелах процес рест-

руктуризації розглядається в різних аспектах і
майже однотипово обгрунтовується. Широке
коло питань реструктуризації охоплює такі
організаційні заходи, як реорганізація, розук-
рупнення, злиття-поглинання, реінжиніринг, са-
нація.

Значний внесок у дослідження процесу реструк-
туризації зроблено такими іноземними вченими, як
O.І. Вільямсон, Т.Ж. Галпін, П.A. Гохан, Дж.К. Дінс,
П.Ф. Друкер, С. Зейцель, Ф. Крогер, А.Р. Лажок,
С.Ф. Рід, M. Херндон та багато інших.

Серед вітчизняних вчених слід відзначити наукові
праці Є.М. Андрущака, Д.О. Баюри, В.Г. Герасимчу-
ка, С.О. Голобкова, М.О. Данилюка, М.П. Денисенка,
В.В. Жихарцева, Л.Ф. Кальніченка, О.А. Кириченка,
М.О. Кизима, С.В. Козаченко, О.І. Копилюка,
Д.В. Нізалова, А.В. Оганезова, О.В. Плотнікова,
С.Ф. Покропивного, В.І. Савич та В.П. Стасюка. Доб-
ре відомі роботи науковців країн СНД: М.Д. Аісто-
вої, Г.А. Александрова, С.В. Гвардіна, Л.В. Єжкіна,
Д. Задворочного, С. В. Ільдеменова, В.О. Ірикова,
В.В. Кондратьєва, В.Б. Краснової, В.Г. Крижановсь-
кого, А.Л. Лазаренко, О.Є. Лузіна, І.І. Мазура,
М.В. Одінцова, Ю.Ф. Тельнова, В.Н. Треньова,
І.М. Чекуна, В.Д. Шапіро, Л.П. Яновського та ін.

Незважаючи на значну кількість публікацій з
проблем реструктуризації підприємства, існує пев-
ний дефіцит наукової літератури, що забезпечува-
ла б достатньо повне й системне висвітлення голов-
них аспектів теоретичних досліджень цієї пробле-
ми, і зокрема, враховуючи його особливості стосов-
но сучасної економічної і політичної ситуації в Ук-
раїні та світових глобальних перетворень. До того
ж, й досі немає практичних розробок та рекомен-
дацій щодо вибору ефективної стратегії реструк-
туризації.

ФОРМУЛЮВАННІЯ ЦІЛЕЙ
В умовах нестабільної кризової економіки рест-

руктуризація підприємства зводиться до його децен-
тралізації, коли фірма змушена максимально розпо-
діляти ризики, проводити диверсифікацію. Необхід-
ною умовою виживання фірми в таких умовах є
гнучкість. При цьому основним напрямом перебудо-
ви організаційних структур стає спроба об'єднати пе-
реваги підприємств, що характеризуються потужним
виробничим потенціалом, значними фінансовими ре-
сурсами та розвиненою науково-технічною базою з
перевагами гнучких та інноваційноспроможних
структур наукомісткого малого бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зазвичай, рішення про проведення реорганізації

приймається в момент виникнення фінансової скру-
ти, загрози банкрутства або захоплення контрольного
пакету акцій фірми ззовні [1, с. 42]. Інколи керівники
підприємства схиляються до необхідності проведен-
ня реорганізації тому, що вважають інші методи підви-
щення продуктивності праці вже вичерпаними. Ос-
таннім часом в Україні непоодинокі випадки прове-
дення реорганізації новим власником підприємства з
метою підвищення прибутковості та ринкової вар-
тості бізнесу. Важливі й типові причини українських
підприємств для проведення реструктуризації згру-
повано в таблиці 1.

Так, розукрупнення підприємства є елементом
його стратегії й передбачає спеціальне опрацювання
зовнішньої та внутрішньої його діяльності. У цьому
сенсі здається логічною така послідовність процедур
[2, c. 221]:

1. Аналіз стратегічного соціально-економічного
потенціалу підприємства — сукупності його харак-
теристик, внутрішніх і зовнішніх ресурсів, що визна-
чають можливості функціонування підприємства в
майбутньому.

Таблиця 1. Типові причини реструктуризації українських підприємств
Причини Наслідки 

1. Відсутність сильної 

мотивації до 

реструктуризації в 

менеджерів 

− погіршення результатів діяльності підприємств не робить реструктуризацію неминучою; 

− процеси банкрутства й санації мають незначні масштаби; 

− знищено традиційні механізми керування державними підприємствами і не створені нові; 

− власність розпорошена серед великої кількості дрібних власників; 

− спроби управляти процесом реструктуризації зверху 

2. Наявність серйозних 

адміністративних і 
правових перешкод для 

реструктуризації 

− нормативні та правові обмеження на розукрупнення, поділ, децентралізацію; 

− обмеження на реалізацію зайвого виробництва, його перепрофілювання 

3. Наявність специфічної 

проблеми 
постсоціалістичних 

підприємств − 

своєрідного натурального 

господарства 

− бартер збільшує витрати на трансакції на 20–25 %, але дозволяє обійти жорстке 
оподаткування; він підтримує життєдіяльність неефективних підприємств, які не можуть 

отримати «живі» гроші за свій продукт, але знаходять варіанти товарообмінних операцій, що 

дає змогу підприємствам триматися «на плаву»; 

− неплатежі; 

− робота на давальницькій сировині; 

− здача виробничих потужностей і площ комерційним структурам в оренду 

4. Наявність у 

підприємств об'єктів 

соціальної 

інфраструктури й не 

завершених об’єктів 

− підприємствам дуже важко позбавитися об’єктів соціальної інфраструктури через брак 

коштів у муніципальної влади, яка з цієї причини не може взяти їх на свій баланс; 

− потребують рішень щодо продажу не завершені об’єкти 

5. Зовнішньо-економічні 

умови України 

− нестабільність політичних умов та недосконале законодавство не робить Україну 

привабливою для інвесторів; 

− жорсткий податковий тиск, корупція в усіх гілках влади не покращують імідж України і 

не заохочують інвесторів 
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2. На основі аналізу стратегічного потенціалу та
умов функціонування підприємства на ринку визна-
чення його стратегічних зон господарювання (сек-
торів ринку), в яких воно оперуватиме.

3. Розроблення стратегії підприємства — сукуп-
ності рішень, що визначають довгострокові напрями
концентрації його зусиль і ресурсів.

4. Визначення оптимальних розмірів і внутріш-
ньої структури підприємства та складу його інтегра-
ційного середовища.

Слід визнати, що проведення процесу перетворень
за цією схемою пов'язано з обмеженнями внутрішнь-
ого і зовнішнього характеру, тому видається більш
доцільним починати процес розукрупнення підприє-
мства з його комплексної діагностики із залученням
для цього консультантів з управління.

Аналізуючи проблеми малих і середніх
підприємств у Центральній і Східній Європі (ЦіСЄ),
розглянемо аргументи   стратегічні, виробничі й уп-
равлінські як за, так і проти екстерналізації великих
компаній [3, с. 401], а також проаналізуємо можливі
шляхи надання допомоги Заходом у розвитку менед-
жменту в Україні [1, с. 42].

Зростання сектора малого бізнесу виступило чин-
ником руху до ринкової економіки в ЦіСЄ. Більшість
країн з колишньою комуністичною економікою ство-
рили сотні тисяч малих підприємств (МП) приватно-
го сектора, які слугували ілюстрацією успішної реал-
ізації процесу приватизації. Досить успішно прохо-
дили аукціони і продажі МП (які переважно працю-
вали у секторі послуг), а процес відновлення приват-
ної власності в країнах Центральної Європи привів
як до виникнення сімейних підприємств, так і (через
продаж власності подібних підприємств) до збільшен-
ня наявного капіталу, необхідного для виникнення
МП.

У державному секторі як відгалуження держав-
них компаній з'явилося багато МП (хоча довгий час у
деяких країнах це було незаконно), або ж вони ви-
никли неофіційно всередині компаній, що дозволило
використати раніше незадіяні ресурси.

Результат розвитку цього сектору менший за оч-
ікуваний:

— реєстрація МП свідчить про перетворення їх
на чергове місце роботи для незадоволених низьким
державним заробітком;

— виконання МП ролі посередників з метою уник-
нення оподаткування;

— діяння МП незаконними методами для уник-
нення необгрунтовано громіздких юридичних проце-
дур та/або уваги (особливо для країн СНД) мафії чи
корумпованих урядовців;

— заплутаність банківської та податкової систе-
ми для успішного функціонування МП.

Неважко усвідомити, що всі ці труднощі разом з
відсутністю капіталу для зростання й розвитку при-
зводять до того, що сектор малого бізнесу насправді
являє собою дрібні підприємства, в яких немає най-
маних працівників і які працюють за принципом швид-
кого обороту послуг і операцій. Є значне відставання
тієї частини малого бізнесу, яка могла б служити ге-

нератором нових робочих місць (сектор дрібних
підприємств і підприємств з кількістю працівників
менше двадцяти є основним генератором робочих
місць у Європі) [4, с. 211].

Спостерігається також значний брак середніх
підприємств, що діють у виробництві та обслугову-
ванні на внутрішньому й зовнішньому ринках. Але
залишається незаповненим простір у класифікації
підприємств за галузями промисловості та послуг. З
одного боку, переважно в основному, державні,
фірми, а також підприємства сфери послуг середніх
розмірів (кількість їх при приватизації має тенденцію
до швидкого скорочення), а з другого боку — є чис-
ленні мікропідприємства, що працюють на основі са-
монайму, причому багато з них діє в неформальному
секторі.

Відомо, що без появи сформованого сектору ма-
лого й середнього бізнесу життєво важлива роль, яку
відіграє малий бізнес (зокрема, в розподілі власності
в економіці, в забезпеченні гнучкості реагування та
зростанні культури управління в умовах ринкової не-
стабільності), не буде нічим підкріплена, а більшість
основоположних принципів ринкової економіки не
буде повністю реалізована, серед яких:

— концепція широкого поширення приватної
власності й права особи на передачу цієї власності та
землі;

— ключова роль споживчого попиту в розміщенні
ресурсів (на противагу диктату монополії та торгівлі);

— організація виробничого сектору в умовах не-
визначеності і виникнення попиту, що спричиняє
відповідний ризик;

— конкуренція великої кількості покупців і про-
давців;

— вільне входження в конкурентну боротьбу;
— рівень розвитку бізнесу, що диктується не пол-

ітичною і торговою потужністю, а технологіями та
реальною економікою;

— ціни як головний арбітр при розподілі ресурсів.
Приватизація існуючих державних структур сама

по собі, очевидно, ще не приводить до встановлення
цих критеріїв ринкової економіки, оскільки:

— приватна власність буде відокремлена від уп-
равління інвесторами;

— власність належатиме великим владним струк-
турам;

— споживачу, як і раніше, диктуватимуться умо-
ви;

— конкуренція буде обмежена іншою групою або
(замасковано) тією ж самою;

— невизначеність буде замінена угодою між гру-
пами, що мають владу;

— масштаб бізнесу, а також розподіл ресурсів
диктуватимуться владою.

Все це якраз і відбувається в Україні.
Отже, з викладеного видно, що майбутнє еконо-

міки малого бізнесу в ЦіСЄ багато в чому залежить
від рішень, що приймаються керівниками великих ком-
паній, а також політиками та урядовцями, які вста-
новлюють умови власності та обміну в економіці, і від
змін у свідомості більшої частини населення.
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Ідея західної допомоги економіці ЦіСЄ підтриму-
валася вірою в те, що для відпущення ринкових сил
цілком достатньо буде розрегулювання ринків, ска-
сування держконтролю над ресурсами та відміни цен-
тралізованого ухвалення рішень, виникнення конку-
ренції з боку іноземних компаній з можливим при-
пливом їх капіталу. Очікувалося, що це буде відбува-
тися одночасно з приватизацією державних підпри-
ємств і встановленням фінансових механізмів ринко-
вого регулювання відповідно до Західної моделі. Коли
необхідні умови реалізації цієї моделі будуть вико-
нані, всі інші проблеми розв'яжуться самі по собі —
треба буде лише провести навчання з банківських пи-
тань, перенавчання безробітних і навчання менедж-
менту в стилі західних бізнес-шкіл.

Швидке досягнення позитивних результатів від
інвестицій західного капіталу в економіку України
слід чекати там, де очікується істотне й швидке по-
вернення ресурсів завдяки вмінню встановлювати ви-
сокі ціни в твердій валюті за низьких витрат у націо-
нальній валюті, а також через придбання нерухомості
та торгових підприємств із швидким оборотом капі-
талу і високими маржами.

Захід зацікавлений у придбанні державних ком-
паній виключно в провідних секторах економіки. Це
часто супроводжується подальшим суттєвим скоро-
ченням кількості працівників на таких підприємствах
з декількох тисяч до декілька сотень і, отже, комерц-
ійною життєздатністю компаній в західному стилі.

В Україні ситуація ще більш ускладнюється бороть-
бою сил, що мали в минулому через свій партійний
вплив владу, за її збереження утриманням контролю
над власністю й діловими операціями та розподілом
більшої частини ресурсів, особливо, дефіцитних.
Місцеві можновладці міцно тримаються за приміщен-
ня та власність і перешкоджають приватизації, деякі
державні міністерства замінені промисловими асоціа-
ціями, в яких діють ті ж люди і на аналогічних посадах.

Результатом подібного "макроструктурного
підходу" Заходу до ситуації на Сході стало різке зни-
ження виробництва, виникнення безробіття, масовий
перерозподіл доходів, виникнення спонсованої
інфляції в результаті існування монополізму при хро-
нічному дефіциті та створення умов, коли управління
корупцією стає необхідним для захисту нового мало-
го підприємництва. У цих умовах процес приватизації
асоціюється з безробіттям і з його особливо важки-
ми соціальними наслідками, коли не існує розвинутої
системи соціального захисту.

Діяльність аукціонів і ваучеризація дискредиту-
вали себе через банкрутство багатьох колишніх дер-
жавних компаній [5, с. 6]. І на цьому тлі помітне відзна-
чається зростання малого бізнесу в межах великих
компаній. Так, донедавна державні підприємства-мо-
нополісти в Україні часто прагнули створити МП, щоб
дати можливість своїм керівникам мати власні ком-
панії, для розв'язання проблеми підвищення ефектив-
ності роботи компанії-монополіста або як спосіб ство-
рення нових робочих місць. У деяких випадках поява
таких компаній є засобом обходу різних обмежень,
реалізації нових можливостей та використання ре-

сурсів державної компанії, які до того неможливо
було застосувати. Такий процес заохочує залучення
приватними особами частин колишньої державної
компанії в самостійну діяльність.

ВИСНОВКИ
Комплексність трансформації соціально-еконо-

мічної системи, у межах якої відбуваються економічні
реформи, вимагає формування ринкових інститутів
одночасно з економічними реформами, без яких не-
можливо змусити ринки працювати та забезпечува-
ти формування економічного зростання держави.
Особливість та специфіка реструктуризації українсь-
ких підприємств зумовлюються нестабільністю кри-
зової економіки і, з одного боку, потребують децент-
ралізації, коли фірма змушена максимально розподі-
ляти ризики, проводити диверсифікацію, а з другого
— перебудови організаційних структур у спробі об-
'єднати переваги підприємств, що характеризуються
потужним виробничим потенціалом, значними фінан-
совими ресурсами та розвиненою науково-технічною
базою з перевагами гнучких та інноваційноспромож-
них структур наукомісткого малого бізнесу.
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ВСТУП
Сутність національної економіки полягає в

тому, що вона являє собою сформовану систему
національного і суспільного відтворення держави,
у якій між собою взаємопов'язані галузі, види та
форми суспільної праці, що склалися в результаті
тривалого історичного еволюційного розвитку
конкретної країни. Структурний аналіз національ-
ної економіки, за словами його основоположника
Р. Бара, дозволяє провести більш повний і все-
бічний аналіз економічних процесів. Виходить він
з того, що структура є способом упорядкування
різних одиниць в економіці та формування між
ними органічної взаємодії.

Процес економічної деструктуризації, без-
сумнівно, має цивілізовані коріння і глибоко ра-
ціональну основу: він дозволяє повніше, ніж в
умовах централізованого керованого господар-
ства мобілізувати місцеві ресурси та джерела
економічного зростання, підвищувати на цій ос-
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synthesis of foreign studies.
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нові ефективність суспільного виробництва. Де-
централізація отримала загальносвітовий харак-
тер і охоплює країни з різним рівнем економіч-
ного розвитку та ступенем зрілості ринкових
відносин.

Особливості сучасного історичного періоду
такі, що в міру поглиблення процесу територіаль-
ного усуспільнення в межах держави формують-
ся території, які становлять відокремлені терито-
ріальні утворення, що характеризуються виробни-
чою специфікою [1].

Предметом економічної теорії є вивчення
відносин і взаємин людей у процесі ефективного
використання обмежених ресурсів в інтересах за-
доволення потреб людини і суспільства. Дослід-
ження економічної системи як єдиного цілого
здійснюється в макроекономіці. Вихідною катего-
рією макроекономічного аналізу є "національна
економіка". В історії економічної думки її зміст
постійно уточнювався і збагачувався.

CONCEPTUAL PRINCIPLES STUDY OF THE NATURE OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE
COMPLEX IN THE NATIONAL ECONOMY
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Так, Д. Рікардо визначав націю в економічно-
му плані як географічний простір, що володіє при-
родними факторами, ( грунтами з не рівномірною
родючістю), що обумовлює характер економічної
діяльності. Д. Ст. Мілль розумів під країною —
регіон, всередині якого фактори виробництва
мобільні, але їх мобільність обмежується держав-
ними валютними рубежами. Фр. Перру характе-
ризував націю як сукупність індивідуума і груп, що
підкоряються державі, що володіє монопольним
правом на використання державного примусу [2].

Один із засновників інституціаналізма Фр.
Лист у своїй роботі "Національна система політич-
ної економії" під національною економікою розг-
лядав цілісне економічне утворення, яке розви-
вається та існує за власними законами, залежних
від історії, традицій, законодавства. В. Рошер роз-
глядав відмінності національних особливостей
країн, які проявляються в здібностях, ступеня роз-
витку, сформованих інститутах окремих народів
[2].

На думку Г. Шмоллер, господарський образ
країни формують соціально-історичні, і націо-
нально-психологічні, етнічні і навіть антропо-
логічні фактори. Г. Шмоллер звернув увагу на
"економічну психологію" того чи іншого народу,
яка придає неповторність національній економіці
і так само висловив думку, що не може бути уні-
версальних правил і рішень, придатних для всіх
країн і часів [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження концептуальних

засад виникнення природи розвитку виробничого
інфраструктурного комплексу, а також визначен-
ня її місця в національній економіці.

РЕЗУЛЬТАТ
До виробничого інфраструктурного комплек-

су відноситься сукупність взаємопов'язаних і од-
норідних за своєю економічною природою галу-
зей, ланок і видів діяльності народногосподарсь-
кого комплексу, об'єднаних функціональним при-
значенням обслуговуючого характеру. Головним
для них є те, що на відміну від промисловості, буд-
івництва і сільського господарства вони не ство-
рюють нового продукту. Інфраструктура лише
надає об'єктивно необхідні матеріальні, енерге-
тичні, інформаційні та інші послуги в цілях нор-
мального функціонування і поступального розвит-
ку суспільного виробництва, якісного і економіч-
ного забезпечення його базисних і самих інфрас-
труктурних галузей засобами і предметами праці.
Оскільки праця, реалізується в цих послугах, є
продуктивною і носить суспільно необхідний ха-
рактер, то діяльність по виробничому обслугову-
ванню галузей національної економіки збільшує
вартісне вираження сукупного суспільного про-
дукту і національного доходу.

В організаційно-галузевому відношенні ядром
виробничого інфраструктурного комплексу є ма-
теріально-технічне постачання і збут, оптова тор-
гівля, система заготівель і зберігання сільськогос-
подарської продукції, всі види і галузі вантажно-
го транспорту і зв'язок для потреб суспільного
виробництва. Крім того, до неї включають мере-
жу шляхів сполучення (залізниці та автомобільні
дороги, нафто- і газопроводи, внутрішні водні
шляхи та тощо), різні види магістралей і комуні-
кацій, іригаційні та меліоративні споруди, систе-
ми передач всіх видів енергії (електричної, тепла,
пара), водопостачання, системи передачі та збері-
гання інформації, комплекс об'єктів з охорони на-
вколишнього середовища, підрозділи і організації,
які надають ділові послуги (науково-технічні, уп-
равлінські, фінансово-кредитні та страхові уста-
нови) та тощо.

Отже, функціональним призначенням вироб-
ничого інфраструктурного комплексу та її основ-
ною ознакою є не виробництво предметів, праці і
споживання, а лише надання суспільно необхідних
продуктивних послуг з переміщення, зберігання,
передачі компонентів суспільного продукту для
потреб і цілей безпосередньо матеріального вироб-
ництва.

Таким чином, з відомою мірою умовності в залеж-
ності від виду послуг, функціонального характеру
діяльності можна виділити наступні складові части-
ни і підрозділи виробничого інфраструктурного ком-
плексу: транспортно-постачальницьку, водно-енерге-
тичну, інформаційну, екологічну або природоохорон-
ну, ділового обслуговування, заготівельно-торговель-
ну, інтеграційно-меліоративну, магістрально-комун-
ікаційну. Якщо взяти в якості ознаки масштаби сис-
теми виробничого обслуговування, то виділяються
такі види інфраструктури, як міжнародна, народно-
господарська, регіональна і локальна (на рівні
підприємств і об'єднань). Класифікація за галузевою
ознакою дозволяє відмежувати виробничий інфрас-
труктурний комплекс промисловості, сільського гос-
подарства та будівництва.

Ефективність функціонування виробничого
інфраструктурного комплексу та її пропускна
спроможність як сфери обігу різних частин вироб-
леного суспільного продукту, у свою чергу, обу-
мовлюється розвитком національної економіки,
закріпленими за її галузями і господарськими си-
стемами (стан матеріально-технічної бази, ступінь
забезпеченості робочою силою необхідного рівня
кваліфікації, працездатності і соціальної актив-
ності); якістю та ефективністю управління націо-
нальною економікою [3].

Удосконалення регулювання виробничого
інфраструктурного комплексу на національному
рівні передбачає формування організаційно-ме-
тодичного забезпечення її розвитку, включаючи
підготовку методичних матеріалів, розробку
кількісних закономірностей і нормативів, проек-
ти документів організаційного та правового рег-
ламентування.
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Питанням безпосереднього аналізу виробни-
чого інфраструктурного комплексу, особливо на
національному рівні, присвячено порівняно не-
значне число публікацій.

Недостатня розробленість проблеми виробни-
чого інфраструктурного комплексу пояснюється
тим, що вона в більшості робіт не виступала як са-
мостійний об'єкт дослідження.

Методологічна складність полягає в тому, що
немає чітких критеріїв, на основі яких можна було
б характеризувати ефективне функціонування ви-
робничого інфраструктурного комплексу, що при-
зводило до відомого звуження її ролі та значення
у розвитку господарських комплексів. А також
змушувало розглядати її як пасивний елемент те-
риторіальної структури господарства, що забез-
печує тільки поточні потреби виробництва і насе-
лення.

Між тим, значимість раціонального розвитку
інфраструктури, найбільшою мірою, проявляєть-
ся при довгостроковому плануванні розвитку те-
риторій.

Специфічне і функціональне призначення
однієї із групи галузей, у національній економіці
називають "виробничим інфраструктурним комп-
лексом", її у системі матеріального виробництва
виділяв ще К. Маркс.

Зокрема в "Капіталі" зазначалося, "Крім тих
речей, за допомогою яких праця впливає на пред-
мет праці і які, так чи інакше, служать провідни-
ками його діяльності, в ширшому сенсі, до засобів
процесу праці відносяться всі матеріальні умови,
необхідні взагалі для того, щоб процес мав змогу
відбутися. Прямо вони не входять до нього, але без
них він або зовсім неможливий, або може відбу-
ватися лише в недосконалому вигляді".

Термін "інфраструктура" активно використо-
вується не тільки в економіці, а також у політиці,
техніці, будівництві, військовій справі та тощо.
Така багатоаспектність пояснюється можливістю
характеризувати його за допомогою структурно-
го взаємозв'язку елементів у різних системах.

Широке застосування терміна "інфраструкту-
ра" викликає необхідність системної класифікації
елементів інфраструктури. Найбільшу трудність
при проведенні системної класифікації представ-
ляє обгрунтованість визначення меж даної систе-
ми і її основних елементів.

Вважаємо недоцільним пропонувати сувору і
жорстку класифікацію інфраструктурних об'єктів.

Автором запропоновано визначення інфраст-
руктури — не просто накопичене матеріальне ба-
гатство, а сферу діяльності людини, "сукупність
галузей" підприємств, які забезпечують виконан-
ня певних функцій в процесі суспільного вироб-
ництва.

Пропонуємо включити в інфраструктуру прак-
тично всі галузі національної економіки за винят-
ком промисловості та сільського господарства.

Одна група економі стів (С.А. Хейман,
С.С. Носова, В.Г. Терентьєв, Ю.В. Блохін, В.П. Лі-

щини, Д.Т. Новіков, Н. І. Білоусова та інші) визна-
чають інфраструктуру як комплекс загальних
умов, необхідних для розвитку структуроутворю-
ючих галузей національної економіці (промис-
ловість, сільське господарство, будівництво). Вони
використовують як основу теоретичне положен-
ня К. Маркса про те, що галузі інфраструктури є
"загальні умови суспільного процесу виробницт-
ва" [4].

Друга група економістів (В.А. Жамін, В.П. Кра-
совський, А.Ю. Шаріпов та інші) визначають
інфраструктуру як комплекс галузей, основною
функцією яких є забезпечення різноманітних по-
слуг (у широкому сенсі), що забезпечують розви-
ток профілюючих галузей.

Однак у всіх наведених визначеннях від-
правним моментом є те, що інфраструктура не
створює продукту в матеріально-речовій формі,
вона лише створює певні умови для його вироб-
ництва [4].

Крім того, на жаль, більшість авторів обмежує
розгляд інфраструктури галузевою або виробни-
чою ланкою економіки, не приділяючи належної
уваги територіальному аспекту її розвитку. Винят-
ком є дослідження професора С.С. Носовий, яка
окреслила перспективи розуміння ролі, значення
інфраструктури в масштабі територіальних утво-
рень: економіки країни і всього світу.

Така постановка питання вже знайшла прак-
тичне застосування з точки зору спільних зусиль
багатьох держав в освоєнні космосу, нафтовидо-
бутку і транспортування нафти і газу, збережен-
ня екології земної кулі та тощо.

Наведені в даній роботі погляди ряду про-
відних фахівців, а також точки зору найбільш відо-
мих зарубіжних фахівців свідчать про досить серй-
озні розбіжності по суті, складу, галузевої та об-
ласної приналежності окремих елементів інфрас-
труктури.

Можливо, чисто з практичного боку, питання
поелементного складу інфраструктури і не є сьо-
годні актуальним, але з позиції методології досл-
ідження інфраструктури — це одна з найважливі-
ших проблем. Погляди значного числа зарубіжних
дослідників інфраструктури по багатьом поло-
женням збігаються з вітчизняними авторами.

Серед останніх робіт вчених-економістів, при-
свячених питанням вивчення інфраструктури, зас-
луговують уваги праці А.У. Альбекова, В.Н. Ста-
ханова, В.П. Федько.

Зокрема, проф. В.П. Федько під виробничим
інфраструктурним комплексом розуміє "су-
купність галузей і підгалузей економіки, основни-
ми функціями яких є надання виробничих послуг,
що забезпечують стійке здійснення економічного
обороту на рівні країни в цілому або окремого її
регіону. Вони створюють загальні умови для роз-
міщення та успішного функціонування суспільно-
го виробництва" [5].

Узагальнюючи, що виникнення інфраструкту-
ри є результат розвитку національної економіки
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суспільства, а її зміст визначається внутрішньою
економічною єдністю, до неї входять галузі з пев-
ним функціональним призначенням в системі сус-

пільного відтворення. Більшість галузей і підгалу-
зей, які входять до виробничого інфраструктур-
ного комплексу, беруть безпосередньо або опосе-

Рис. 1. Поелементні складові інфраструктури на основі узагальнення
зарубіжних досліджень
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редковано участь в суспільному виробництві, хоча
кінцевого продукту і не виробляють. Їх функціо-
нальне призначення в системі суспільного відтво-
рення полягає в тому, що в них продовжується
процес матеріального виробництва, а жива праця
у вигляді послуги, витрачається тут, чим збільшує
вартість сукупного продукту, при цьому матері-
ально-речова форма споживчої вартості зали-
шається незмінною.

Пропонуємо, розглядати інфраструктурний
комплекс як матеріально-речовий фактор і скла-
довий елемент відтворювального процесу. Слід
також відмовитися від підходу до оцінки інфраст-
руктури тільки як сфери обслуговування.

Як правомірно зазначає І.М. Кротова, "...
об'єднання галузей інфраструктури тільки за оз-
накою виконання послуг є недостатньо обгрунто-
ваним, тягне за собою необхідність розмежуван-
ня "сфери обслуговування", "сфери послуг",
"інфраструктури" в термінах "вже" і "ширше", що
неоднаково вирішується різними авторами".

Отже, у суспільному виробництві інфраструк-
тура все більше інтегрує з загальногосподарських
комплексом і стає важливим фактором його інтен-
сифікації і підвищення ефективності, тобто сам
відтворювальний процес стає вже неможливим без
високорозвиненої інфраструктури. Роль інфрас-
труктури значно зростає в міру зростання усусп-
ільнення виробництва (рис. 1).

Поглиблення зв'язків між виробниками, все
більше об'єднання виробництва в єдиний процес
роблять вже неможливим виробничий процес без
інфраструктурного комплексу, як неможливий
сам процес виробництва, скажімо, без знарядь і
предметів праці.

Інфраструктура виступає як би "нервово-
клітинною" системою єдиного народногоспо-
дарського комплексу, пов'язуючи в єдине ціле всі
галузі національної економіки.

Наведені думки вчених-економістів дозволя-
ють зробити висновок, що навіть при існуючій в
цілому спільності поглядів послідовна класифіка-
ція інфраструктури, а також її поняття ще не знай-
шли свого остаточного вирішення.

У міру розвитку науки встановлювалися зако-
номірності залежності ефективного виробництва
від рівня розвитку інфраструктури, вплив інфрас-
труктури на соціальну обстановку в країні і в рег-
іоні, нарешті — вплив інфраструктури на політи-
ку держави і співтовариств.

При цьому усвідомлювався той факт, що фор-
мування інфраструктури само по собі не прино-
сить прибутку. Також встановлено, що чим вище
рівень розвитку інфраструктури, тим регіон більш
інвестиційно привабливий. І, навпаки, чим нижче
рівень розвитку інфраструктури, тим повільніше
або з великими витратами розвивається виробниц-
тво, тим важче життя людей.

Пропонуємо класифікувати виробничий
інфраструктурний комплекс за наступними озна-
ками: за сферами діяльності людей, за галузями

(функціям) цієї діяльності, масштабами поширен-
ня, за просторовим видом.

Зазначаємо, що виробничий інфраструктурний
комплекс включає, перш за все, сукупність матер-
іально-технічних об'єктів, що забезпечують вико-
нання основних функцій в різних сферах і галу-
зях діяльності. Цей підхід дозволяє виділити дві
основні особливості інфраструктури. Перша, як
правило, призначена для забезпечення функцій в
кількох галузях, тобто вона носить міжгалузевий
характер. Такими елементами інфраструктури є:
транспорт, енергетичні системи, зв'язок, інфор-
маційні мережі та ін. [6].

Виробничий інфраструктурний комплекс ви-
конує інтеграційну функцію між різними галузя-
ми виробничої сфери.

Друга особливість — інфраструктура не ство-
рює матеріальних благ, вона виконує забезпечує
функцію.

У зв'язку з цим автором визначено що, потрібні
спеціальні, часто не ринкові механізми її розвит-
ку, пайова участь у цьому процесі різних зацікав-
лених галузей.

Як справедливо підкреслює І.Ф. Чернявський:
"Інфраструктура становить сукупність спеціалізо-
ваних виробництв і видів діяльності, функції яких
полягають у наданні основних галузях послуг ви-
робничого та соціального призначення з метою
забезпечення ефективного функціонування за-
гальнонародної кооперації праці та отримання
високих кінцевих результатів".

Особливо слід сказати про проблему включен-
ня науки до складу виробничого інфраструктур-
ного комплексу.

Наука дійсно має великий вплив на процеси
виробництва у всіх галузях економіки через при-
кладні дослідження і розробки і в цьому відно-
шенні близька за своїм місцем в процесі відтворен-
ня до галузей виробничого інфраструктурного
комплексу. Але разом з тим, наука створює інте-
лектуальну базу розвитку суспільного виробниц-
тва, і сама є джерелом розвитку всіх галузей на-
ціонального господарства. Тому функція науки не
може бути обмежена лише створенням зовнішніх
умов суспільного виробництва [7].

У нашому розумінні, виробничий інфраструк-
турний комплекс виступає по відношенню до на-
уки каналом, об'єднуючим її з усіма галузями еко-
номіки через мережі зв'язку та інформаційного
обслуговування, консультування та інжиніринг.

Інакше кажучи, наука є не частиною виробни-
чого інфраструктурного комплексу, а особливою
сферою економіки.

Усе різноманіття визначень виробничого
інфраструктурного комплексу у вітчизняній еко-
номічній літературі можна розділити на дві групи:
першу групу, найбільшу, складають визначення в
яких виробничий інфраструктурний комплекс
розглядається як "сукупність галузей, що забез-
печують ефективне функціонування основного
виробництва" (Волощук Г.О., Ігнатьєв A.M.,
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Ігнатьєва С.І., Джаббаров Р.Т., Сидорович О.В.,
Тітов А.Б., Чернявський І.Ф. та інші), друга група
складається з визначень, що розглядають вироб-
ничий інфраструктурний комплекс як "інженерно-

технічні споруди, що забезпечують ефективне
функціонування основного виробництва" (Василь-
єва Н.М., Котілко В.В., Полуніна Г.В., Сєров О.В.,
Солюс Г.П. та інші) (рис. 2).

Рис. 2. Складові елементи виробничого інфраструктурного комплексу
у дослідженнях вчених економістів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П. Орешін 

1. Транспорт 

2. Складське господарство 

3. Матеріально-технічне забезпечення 

4. Зв’язок 
5. Комунальне господарство 

6. Підприємства ділового характеру 

 

А.В. Крамар 

1. Транспорт 

2. Зв'язок 

3. Матеріально-технічне забезпечення, 

збут, заготівля 

4. Складське господарство 

5. Електро-, енерго-, водозабезпечення 

6. Меліорація, іррігація 

7. Ділові послуги 

 

А.Ю. Шаріпов, Т.Г. Зотова 
1. Транспорт усіх видів 

2. Засоби зв′язку 

3. Матеріально-технічне забезпечення 

4. Заготівля і збут 

сільськогосподарської продукції 

5. Об′єкти електроенергетики 

 

Ю.В. Блохін 

1. Електроенергетика 

2. Транспорт 

3. Зв′язок 

4. Будівництво 

5. Торгівля 

6. Матеріально-технічне 

забезпечення і збут 

7. Заготівля 

 

Л.Ф. Сухова 
1. Транспорт 

2. Зв′язок 

3. Складське господарство 

4. Матеріально-технічне 

забезпечення 

5. Інформація, обчислювальна 

техніка, економіко-

математичне програмування 

 

В.А. Медведєв 

1. Всі види транспорту 

2. Енергосистеми 

3. Інформаційне забезпечення 

 

Складові 
елементи  



28
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2014

Неоднозначне розуміння виробничого
інфраструктурного комплексу, в даному випад-
ку, викликано тим, що багато визначення, як
правило, виходять з якогось одного аспекту си-
стемного підходу, а також різного рівня охоп-
лення відносин в економіці (на рівні всієї еконо-
міки,  регіону, галузі або окремого під-
приємства), що й зумовлює існування різних де-
фініцій даного поняття.

ВИСНОВКИ
Пропонується розглядати, виробничий інфра-

структурний комплекс як основний фактор, який
забезпечує умови досягнення мети виробництва
продукту і не пов'язана безпосередньо зі створен-
ням продукту, тому діяльність виробничого інфра-
структурного комплексу полягає в наданні послуг,
які створюють умови:

1) поєднання факторів виробництва;
2) нормального функціонування факторів ви-

робництва;
3) раціонального формування витрат і корис-

ності.
Визначаємо виробничий інфраструктурний

комплекс як сферу діяльності, яка забезпечує умо-
ви з'єднання і нормального функціонування чин-
ників основного виробництва, яке приймає участь
у формуванні витрат та формуванні корисності
виробленого продукту.

Запропоновано удосконалити визначення ви-
робничого інфраструктурного комплексу, як об-
'єктивно існуючу економічну категорію, всі еле-
менти якої складають складну динамічну систему,
що надає значний вплив на процес розширеного
відтворення. З точки зору автора виробничий
інфраструктурний комплекс являє собою відкри-
ту систему, яка обслуговує всі галузі н національ-
ної економіки. За своєю економічною природою
основні фонди виробничого інфраструктурного
комплексу є частиною національного багатства
країни, завдання яких полягає у створенні спіль-
них матеріальних умов для безперервного розши-
реного відтворення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМ

ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Проблема економічної безпеки отримує

суттєвий розвиток в Україні з середини 90-хх
років, коли молода держава і вітчизняні під-
приємства стикаються з необхідністю ураху-
вання ризиків в перехідній економіці; потребою
своєчасної адекватної реакції на зміни з метою
забезпечення адаптації всіх елементів системи
до новітніх умов функціонування.

Основні повноваження і завдання всіх су-
б'єктів забезпечення системи національної без-
пеки, що визначені Конституцією України і За-
коном України "Про основи національної без-
пеки України", лише побічно торкаються про-
блеми організації безпеки суб'єктів підприєм-
ницької діяльності. Фактично господарюючі
суб'єкти залишаються сам на сам зі своїм за-
конним бажанням захисту власних інтересів,
які, в кінцевому підсумку, становлять важливу
складову загальнонаціональних інтересів, а від
організації ефективної безпеки їхньої діяль-
ності безпосередньо залежать міцність та пер-
спективи розвитку України.

Уявлення про корпоративну безпеку за
останні роки зазнало ряд змін. На початку де-
в'яностих акцент робився на захисті (охороні )
підприємцями своєї власності і життя. Це ви-
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The article examines the interdependence of economic security corporation with corporate conflicts explored
approaches to formulating goals and objectives and their role in the economic security companies; proposed system and
comprehensive goals and objectives, as well as technical requirements for their determination.

The essence of economic security as a component of corporate governance.

Ключові слова: корпоративне управління, внутрішній конфлікт, перерозподіл власності,
корпоративний конфлікт, економічна безпека підприємств.
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значалося високою криміналізацією бізнесу.
Провідним фактором загрози був кримінал. Від
нього можна було захиститися, використову-
ючи інженерно-технічні засоби і фізичну охо-
рону. У цей момент з'являється велика кількість
приватних охоронних підприємств і виникає
інститут охоронців. Це дало очікуваний резуль-
тат. Кількість нападів на об'єкти і розкрадань
матеріальних цінностей істотно скоротилося.

Поступово, у міру розвитку ринкових від-
носин і посилення заходів правового регулю-
вання ринку, акцент став переноситися у сфе-
ру економіки. Важкий податковий прес не да-
вав бізнесменам можливості швидко розвива-
тися в рамках правового поля. У цей період не
було практично жодного підприємства, яке
працювало б без порушень чинного податково-
го законодавства. Внаслідок цього з'являється
маса схем законної і незаконної мінімізації
податків. Природно , що при такому положенні
справ серйозним "фактором загрози" для бізне-
су стали контролюючі та правоохоронні орга-
ни.

Формально використання таких схем мож-
на віднести до системи заходів забезпечення
економічної безпеки. Як і операції з повернен-
ня боргів. Ці заходи проводилися переважно
силовими методами. Часто в їх реалізації ак-
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тивну участь брали і співробітники правоохо-
ронних органів. Для вирішення даного кола зав-
дань на підприємствах і фірмах створювалися
служби безпеки, на які було покладено обов'яз-
ки щодо забезпечення, насамперед, економіч-
ної та інформаційної безпеки.

У цей же час відбулися серйозні кадрові
зміни в силових структурах. Частина співробі-
тників звільнилася, частина перейшла в подат-
кову службу та інші новоутворені структури.
Пропозиція породила попит. Більшість звільне-
них знайшли застосування своєму досвіду та
знанням в приватних охоронних підприємствах
і комерційних структурах в якості керівників
служб безпеки. Слід зазначити, що основним
критерієм відбору служила кількість зв'язків в
силових структурах, що залишилися у канди-
датах на посаду. Таким методом "старих зв'яз-
ків" вдавалося знаходити потрібні контакти в
правоохоронних та контролюючих органах.

Другим ефективним методом уникнути
санкцій стали відкупи.

Прихід в комерційні структури колишніх
співробітників силових структур призвів до
того, що служби безпеки стали за своєю струк-
турою нагадувати міні-копії МВС. Дана обста-
вина не могла не відбитися і на методах роботи.

Основна увага при забезпеченні безпеки ста-
ла приділятися побудові системи охорони, захи-
сту інформації та економіки. Багато бізнесменів
вважають, що, створивши у собі службу безпеки
і поставивши на чолі її колишнього співробітни-
ка МВС, вони можуть спати спокійно. Якоюсь
мірою вони праві. При тому рівні розвитку ринку
захист від оборони був найбільш ефективним.

Не так давно у Великобританії вибухнув
скандал — жорсткі диски з даними пацієнтів
клінік, які повинні були бути знищені, вияви-
лися раптом на аукціонах eBay.

Лікарні передавали списані диски компанії
— підряднику, яка, в свою чергу, користувала-
ся послугами приватної особи.

Заповзятливий англієць, замість того щоб
сумлінно виконати свої обов'язки — знищити
носії — виставляв диски з даними на продаж.

У цьому випадку "слабкими ланками" мож-
на назвати два пункти — внутрішня робота з
співробітниками і технічний захист. До витоку
привів занадто довгий ланцюжок посередників,
внаслідок чого замовник навіть не був в курсі,
хто безпосередньо займається знищенням
дисків і чиї дії необхідно було проконтролю-
вати. Крім того, вже сам факт, що лікарні пе-
редавали диски з незахищеними особистими
даними пацієнтів третім особам — технічне упу-
щення співробітників.

Відповідальний підхід до забезпечення кор-
поративної інформаційної безпеки допоміг би
уникнути даної ситуації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
И ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню категорії "економічна безпе-
ка" присвячені праці Є. Олейнікова, М. Бенді-
кова, А. Сухорукова, В. Ковальова, О. Ляшен-
ко, О. Олексюка та ін. [1].

Аналізу проблем фінансової безпеки як
складової системи корпоративного управління
підприємством приділяється увага вітчизняни-
ми та іноземними дослідниками, серед яких
варто відмітити: М. Єрмошенка, В. Катикало,
О.М. Костюка, Р.К. Мітчела, Н. Пойда-Носик,
П.Ю. Старюк, А.Дж. Сейнер, Е. Шуена, Й. Шум-
петера тощо [2].

Питання продуктивності активів та ресурсів
підприємства висвітлені в працях відомих як
вітчизняних, так і закордонних вчених І. Бланк,
Б. Лев, Гері Кокінз, О.Г. Мендрул, О.Б. Бутнік-
Сіверський та ін.

Проте існує багато нерозв'язаних питань
стосовно вибору показників і методів її оціню-
вання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Корпоративний сектор економіки в Україні

функціонує і розвивається в умовах значної
кількості дестабілізуючих чинників. Вони по-
різному впливають на окремо взяту корпорацію,
внаслідок чого можуть спричинити втрати.
Особливо на зменшення прибутку підприємства
(з імовірністю від 10 до 40%) впливають недобро-
совісна конкуренція і протиправні дії криміналь-
них структур. Бізнесу в сучасних умовах прожи-
ти в ідеальному спокої, коли все ладиться і спи-
рається, практично не можливо. Закони ринку і
конкуренція цього не дозволять. Значить треба
бути готовим до будь-яких несподіванок [3].

По суті, сучасна корпоративна безпека
мало чим відрізняється від давньої. Змінюють-
ся лише реалії, в яких бізнесмени мають вести
свою справу.

Аналіз практики соціально-економічних
перетворень у нашому суспільстві вже сьогодні
дозволяє визначити найвідчутніші ризики та
загрози, з якими стикаються вітчизняні корпо-
рації, як державні так і приватні, на сучасному
етапі розвитку України.

Зокрема з їх переліку можна виділити на-
ступні:

— підвищення рівня конкурентної бороть-
би за ринки збуту з боку вітчизняних та інозем-
них товаровиробників;
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— значний рівень монополізації ринку, кри-
міналізація окремих секторів економіки;

— недосконалість законодавства, що регу-
лює відносини у сфері підприємництва;

— недостатній рівень взаємної координації
діяльності правоохоронних органів;

— відсутністю напрацьованих технологій та
засобів організації національної економічної
безпеки;

— існуюча практика недотримання конфі-
денційності комерційної інформації, незакон-
не одержання такої інформації, в т.ч. із засто-
суванням технічних засобів.

В аспекті розвитку питань, пов'язаних з сис-
темою управління підприємством, економічна
безпека не часто знаходиться в центрі уваги.

Вважається, що ці дві категорії є несуміс-
ними як в розрізі кінцевої мети, так і методо-
логії.

Однак саме сутність завдань, що вирішує
корпоративне управління на сучасному етапі
розвитку економічних систем та зростання ри-
зиків в діяльності підприємств, що є наслідком
світових фінансово-економічних криз, визна-
чає необхідність виявлення взаємозв'язків між
зазначеними поняттями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Будь-яка компанія хоче бути надійно захи-

щена не тільки від зовнішніх загроз, а й від
внутрішніх. Цю проблему і вирішують фахівці
з корпоративної та інформаційної безпеки.
Перед ними стоїть завдання проводити цілий
комплекс заходів, що включають в себе прак-
тично всі сфери життя компанії:

1. Захист комерційної таємниці.
2. Внутрішня робота з співробітниками.
3. Внутрішня контррозвідка.
4. Службові розслідування.
5. Економічна безпека.
6. Технічний та фізичний захист.
У міру розвитку ринку та вдосконалення

законодавства змінюються і методи управлін-
ня бізнес — структурами. Відповідно, повинні
змінюватися і підходи до забезпечення безпе-
ки. З'явилася об'єктивна потреба в розробці
нової концепції корпоративної безпеки. Осно-
вою нової концепції має стати саме системний
підхід. Але перш ніж говорити про саму кон-
цепцію, було б доцільно розглянути деякі ба-
зові поняття. До них в першу чергу відносить-
ся сам термін "безпека".

Підприємства індустріально і ринково роз-
винутих країн витрачають на управління еко-
номічною безпекою до 15% прибутку. Проте
однією з основних перешкод на шляху форму-

вання ефективної системи корпоративної без-
пеки є багатоманітність підходів до розуміння
сутності і змісту самого поняття "корпоратив-
на безпека". Це, у свою чергу, негативно відоб-
ражається на ефективності її забезпечення.

Сьогодні найбільш типовою є система без-
пеки, що складається зі служб охорони, еко-
номічної, інформаційної, інженерно- технічної
безпеки. Кожне з перелічених напрямів має
свою ідеологію і своїх ідеологів. Це призводить
до того, що прихильники кожного з них нама-
гаються довести, що саме їх напрям є найбільш
важливим у забезпеченні корпоративної безпе-
ки, формально визнаючи при цьому необ-
хідність комплексного підходу.

Модель корпоративної безпеки будь-якої
фірми схематично виражається просто. Еле-
менти факторів ризику проявляються завжди
в двох сферах, і виявити їх можна, як правило,
за межами компанії і в ній самій. Спробуємо
спрогнозувати ці можливі загрози.

Будь-яку фірму або організацію можна роз-
глядати як окремий випадок відкритої систе-
ми. Дійсно, для того, щоб виробляти який-не-
будь продукт або послугу, організація повин-
на взаємодіяти з середовищем та іншими учас-
никами ринку. У зовнішньому середовищі існу-
ють дві групи факторів:

— позитивні, тобто сприяють розвитку біз-
несу;

— негативні — ускладнюють його розвиток.
Останні прийнято називати факторами за-

грози, в яких міститься небезпека.
Специфіка чинників загрози полягає в тому,

що, будучи об'єктивно зумовленими, вони не
піддаються управлінню з боку служб безпеки.
Таким чином, у бізнес-структур виникає необ-
хідність у розробці ефективної системи заходів
протидії факторам загрози в разі їх актуалізації.

Найбільш активними факторами загрози на
цей час за оцінками великого числа опитаних
бізнесменів у більш ніж 50 суб'єктах країни є:

a) конкуренти;
б) корумповані елементи держструктур;
в) кримінал;
г) техногенні катастрофи та природні ка-

таклізми.
Більшість бізнесменів з усіх факторів за-

грози на перше місце ставлять конкурентів.
Слід зазначити, що конкуренція — природний
і навіть необхідний процес в умовах ринкових
відносин.

У свою чергу, недобросовісна конкуренція
породжує два нових фактора загрози:

— промислове шпигунство;
— рейд ( недружні поглинання).



32
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2014

Самі по собі ці чинники пасивні і активізу-
ються в момент отримання замовлення на їх
послуги. На проведенні акцій промислового
шпигунства, як правило, спеціалізуються при-
ватні детективні агентства. На рейді — спеці-
ально орієнтовані на цю діяльність фірми і ком-
панії.

Істотний негативний вплив на розвиток, пе-
редусім, суб'єктів малого та середнього бізне-
су надають корумповані співробітники числен-
них перевіряючих і контролюючих органів, го-
тові за певну винагороду закрити очі на вияв-
лені в ході перевірок недоліки. У випадках не-
добросовісної конкуренції представники цьо-
го фактора загрози можуть стати пособника-
ми однієї зі сторін, використовуючи адмініст-
ративний ресурс.

Що стосується криміналу, то бізнесмени
різних рівнів вважають в даний час цей фактор
загрози менш значущим і найбільш передбачу-
ваним.

Статистика останніх років свідчить про не-
достатню увагу з боку бізнесменів до такого
фактору загрози, як техногенні катастрофи.

Прийнято вважати, що питання забезпечен-
ня економічної безпеки є прерогативою служ-
би безпеки, проте окрім неї в цьому процесі
задіяний і ряд інших учасників, у тому числі:

1) топ-менеджмент;
2) служба внутрішнього аудиту;
3) інформаційно-аналітична служба;
4) служба персоналу;
5) юридична служба.
Аналогічна ситуація складається у відно-

шенні інформаційної та соціальної безпеки.
Така обставина диктує необхідність перегляду
підходів як до побудови самої системи безпе-
ки, так і до принципів управління нею.

Крім факторів зовнішньої загрози, на рівень
корпоративної безпеки корпорації істотний де-
структивний вплив надають і фактори внутрі-
шньої загрози. Вони також володіють об'єктив-
ною природою і фактично присутні на будь-
якому підприємстві. При активізації ці факто-
ри здатні підірвати компанію зсередини. Вони
мають складну структуру і вимагають до себе
не меншої уваги.

Фактори внутрішньої загрози відрізняє вира-
жений суб'єктний характер. За кожним з них
стоїть окрема людина або група осіб. При цьому
один і той же працівник може одночасно розгля-
датися у складі двох і більше факторів загрози.

Наслідки для фірми в результаті актуалі-
зації небезпек, які у різних факторах загрози,
можуть істотно різнитися. На цій підставі мож-
на умовно "вибудувати" якусь ієрархію внут-

рішніх факторів загрози. На першому, верх-
ньому рівні знаходяться господарі або заснов-
ники фірми, так як само вони закладають "ген
смерті" в тіло компанії. Тільки власник або зас-
новник знають, для чого і на який термін ство-
рена фірма. Тільки вони можуть у будь-який
момент відмовитися від свого бізнесу або від
контрольного пакета акцій. Від них залежить
стратегія формування концепції корпоратив-
ної безпеки фірми.

Другий рівень складають топ-менеджери.
Від їх професіоналізму залежить як успіх, так
і поразки фірми. Однією з передумов активі-
зації рейду відносно підприємства є неефектив-
не управління їм. Часто становище усклад-
нюється тим, що для російського бізнесу харак-
терним є поєднання ролі власника з ролями ге-
нерального директора або президента ком-
панії.

Третій рівень серед факторів внутрішньої
загрози займає служба безпеки. Небезпеки, що
містяться в цьому факторі загрози, виникають
з двох першопричин. По-перше, це єдиний
підрозділ компанії, функціональним завданням
якого є підтримка на заданому рівні корпора-
тивної безпеки. І, отже, від рівня професіона-
лізму її співробітників залежить досягнення чи
недосягнення поставленої мети. По-друге,
рівень безпеки безпосередньо пов'язаний з
лояльністю співробітників служби по відно-
шенню до фірми.

Четвертий рівень — служба персоналу. Як і
у випадку зі службою безпеки, на рівень кор-
поративної безпеки у великій мірі впливати-
муть професіоналізм її співробітників у сфері
підбору персоналу, виявлення та вирішення
конфліктних ситуацій. Саме в цій службі кон-
центрується конфіденційна інформація про
особистісні якості персоналу фірми.

Тобто матеріали, що представляють інтерес
для конкурентів і криміналу.

П'ятий рівень внутрішніх загроз можна кла-
сифікувати як "групи корпоративного ризику".
Ці групи, на відміну від раніше розглянутих,
є умовними, тобто включаються до них співро-
бітники об'єднані на підставі наявності у них за-
гальної ознаки. При цьому вони можуть навіть
не знати про свою приналежність до однієї з
цих груп і особисто не контактувати один з од-
ним.

До цих груп належать такі категорії праці-
вників:

a) носії інформації, яка містить комерційну
таємницю;

б) особи, що перебувають у стані конфлік-
ту (рольового, особистісного, групового);
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в) особи, які мають дорогі хобі, що захоп-
люються азартними іграми або екстремальни-
ми видами спорту;

г) нелояльні співробітники.
Небезпека, що міститься в цьому факторі

загрози, має виражену особистісну природу і
реалізується у формі навмисних або ненавмис-
них дій співробітників, здатних привести до
зниження рівня корпоративної безпеки.

Так, наприклад, носії відомостей, що ста-
новлять комерційну таємницю, можуть стати
джерелом інформації для конкурентів або за
власною ініціативою, або в якості жертв мані-
пулятивних прийомів вивідування.

Що ж до співробітників, що перебувають у
стані конфлікту будь-якого роду, то їх профе-
сійна надійність і лояльність в цей період різко
падає. Досить часто, вирішуючи свої проблеми,
вони здійснюють вчинки, що завдають серйоз-
ної шкоди корпоративній безпеці.

Особи, які мають дорогі хобі, що не відпов-
ідають їх фінансовим можливостям, можуть
стати розтратниками казенних коштів або по-
трапити в боргову залежність. Це однаковою
мірою відноситься і до любителів азартних ігор.
Певну небезпеку являють собою і "екстрімали".
Отримавши травму або каліцтво, вони можуть
завдати фірмі великої шкоди через тривалий
період непрацездатності.

Якщо розглядати лояльність як ступінь
відданості групі, то всіх членів команди можна
умовно розділити на три підгрупи.

Лояльні — ті, хто ні за яких умов не покине
групу.

Ситуативно-лояльні — демонструють свою
відданість груповим ідеалам тільки доти, поки
досягнення загальних цілей не суперечить за-
доволенню їх особистісних інтересів.

Нелояльні — використовують своє перебу-
вання в команді тільки для задоволення своїх
особистісних потреб, які реалізуються асо-
ціальними і антисоціальними прийомами і ме-
тодами. Слід зазначити, що, як правило, не-
лояльність має латентний (прихований) харак-
тер і виявляти її досить важко.

Отже, постає питання, що ж необхідно зро-
бити, щоб отримати на виході реально працю-
ючу систему інформаційного захисту.

Перш ніж приступати до побудови ефектив-
ної системи інформаційної безпеки, необхідно
ретельно проаналізувати вже існуючу на
підприємстві систему зберігання і обробки да-
них. Є три основні кроки, які необхідно для цьо-
го зробити:

1. Виявлення критично важливої інфор-
мації.

2. Виявлення слабких місць у корпоративній
безпеці.

3. Оцінка можливостей захисту цієї інфор-
мації.

Усі ці дії можна виконати або силами своїх
співробітників, або замовити у фахівців аудит
інформаційної безпеки компанії. Переваги пер-
шого способу — нижча вартість і, що важливо,
відсутність доступу до корпоративних даних
для третіх осіб. Однак якщо в організації немає
хороших штатних фахівців з аудиту безпеки, то
краще всього вдатися до допомоги сторонніх
компаній — результат буде надійніше. Це до-
поможе уникнути найбільш поширених поми-
лок у забезпеченні інформаційної безпеки.

Найчастіші помилки — це недооцінка і пе-
реоцінка загроз підприємницької діяльності. У
першому випадку, в системі безпеки підприєм-
ства зяють діри, що для організації обертаєть-
ся прямим збитком від витоку конфіденційної
інформації, корпоративного шахрайства і
відвертого злодійства що під руку попадеться.

При переоцінці загроз система безпеки не
тільки важким тягарем лягає на бюджет під-
приємства, а й невиправдано ускладнює праців-
никам організації виконання покладених на них
обов'язків. Це загрожує втратами можливого
прибутку і втратою конкурентоспроможності.

Виявлення критично важливої інформації.
На цьому етапі відбувається визначення тих
документів і даних, безпека яких має величез-
не значення для компанії, а витік — зазнає ве-
личезних збитків. Найчастіше до такої інфор-
мації відносяться відомості, що становлять ко-
мерційну таємницю, але не тільки.

Наприклад, після прийняття нової редакції
федерального закону "Про персональні дані" в
охороні потребують і всі відомості, що збира-
ються організацією про своїх співробітників і
клієнтів.

Важливо пам'ятати: сторонні фахівці —
аудитори не можуть самостійно скласти спи-
сок всіх документів, які необхідно захищати.
Робота аудитора повинна виконуватися спіль-
но з співробітником підприємства, який добре
знає особливості документообігу.

Виявлення слабких місць у корпоративної
безпеки. Це завдання виконується безпосеред-
ньо фахівцями, які проводять аудит. Від резуль-
татів цієї роботи залежить вибір схеми побу-
дови інформаційної безпеки.

При виявленні проломів в інформаційній та,
як наслідок, корпоративній безпеці оцінюють-
ся не тільки технічні засоби. Дуже важливий
момент — наявність розмежування прав дос-
тупу співробітників до тієї чи іншої інформації,
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угоди про нерозголошення корпоративної
інформації. Важливо також оцінити лояльність
працівників до керівництва і взаємини в колек-
тиві — все це входить в обов'язки відділу по
роботі з персоналом.

Недавній приклад ситуації, коли штатний
співробітник скористався своїм становищем і
викрав інформацію — крадіжка кенійським
представництвом Google відомостей про стар-
тапі Mocality ( онлайн-база бізнес-інформації).
Google був змушений принести офіційні виба-
чення постраждалим, а глава представництва,
з вини якого стався інцидент, був зміщений зі
своєї посади.

Оцінка можливостей захисту інформації.
Це завершальний етап аудиту, в ході якого на
підставі проведеного аналізу складається спи-
сок конкретних заходів, які необхідно прийня-
ти для охорони корпоративних секретів ком-
панії. Рекомендації можуть носити як техніч-
ний, так і організаційний характер.

Інформаційна безпека — лише один з бага-
тьох способів (нехай і найважливіший) забез-
печити корпоративний захист. Необхідний
комплекс заходів — технічних і організаційних.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У результаті проведеного дослідження

щодо визначення сутності економічної безпе-
ки як складової системи корпоративного уп-
равління підприємством доцільно зробити на-
ступні узагальнення:

Отже, корпоративна безпека допомагає за-
безпеченню стану захищеності майнових інте-
ресів власників бізнесу, систем гарантій і за-
ходів, що забезпечують:

1) контроль власників за приналежністю
ним компанії;

2) можливість своєчасного запобігання
конфліктів із співвласниками, менеджментом;

3) наявності механізмів захисту в разі пору-
шення прав власника бізнесу іншими особами.

Втім, однієї лише технічної безпеки даних і
відстеження дій співробітників недостатньо.
Важливі й організаційні заходи, робота з спів-
робітниками, розробка внутрішньої докумен-
тації.

Система корпоративної безпеки повинна
бути комплексною.

Організаційна робота включає в себе інфор-
мування персоналу про наявність в організації
систем інформаційної безпеки, про не-
обхідність дотримуватися комерційну таємни-
цю і можливі наслідки її розголошення як для
компанії, так і для самого співробітника. Ство-
рення сприятливої робочої атмосфери — ще

один ключовий момент організаційних заходів.
Корпоративна безпека неможлива, якщо спів-
робітники недовірливо поглядають один на од-
ного. Така "холодна війна" буде неабияк галь-
мувати бізнес-процеси. Тому ще раз варто на-
гадати про важливу роль відділу по роботі з
персоналом.

Що стосується розробки внутрішньої доку-
ментації, то повинні бути чітко прописані обо-
в'язки працівників, а також їх права доступу до
тих або інших документів. Кожен відділ пови-
нен виконувати покладені на нього завдання —
не більше, але й не менше.

Не можна забувати і про такі, здавалося б,
елементарні речі, як робота служби безпеки.
Фізичний захист співробітників на робочих
місцях — теж важлива частина корпоративної
безпеки.

Тільки після організації такого двосторон-
нього — технічного та організаційного — за-
хисту, що не перебільшує і не зменшує загро-
зи, можна створити надійний корпоративний
захист компанії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Після здобуття незалежності Україна ого-

лосила курс на створення демократичної дер-
жави та ринково-орієнтованої економіки. Тому
такі глобальні інструменти, як адміністратив-
ний і територіальний устрій мали б відповідати
новим завданням держави і суспільства. Проте
сьогодні багато законів не виконуються, ді-
яльність влади часто є неефективною, а якість
державних та муніципальних послуг — низь-
кою, поглиблюються і суперечності між місце-
вим самоврядуванням та виконавчою владою.
Сучасний адміністративно-територіальний
устрій України, по суті, залишається апаратом
обслуговування авторитарної влади і не відпо-
відає завданням ні демократичного суспільства,
ні сучасної європейської держави. Саме такий
адміністративно-територіальний устрій, пос-
тійно провокує владу до відмови від демократич-
них та ринкових принципів управління і повер-
нення до авторитарної моделі радянських часів.
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BASIC PRINCIPLES AND WAYS OF IMPLEMENTATION OF THE ADMINISTRATIVE-
TERRITORIAL REFORM IN UKRAINE

Проаналізовано сучасний стан системи адміністративно-територіального устрою України. Розглянуто історичні ас-
пекти та варіанти концепцій реалізації адміністративного реформування в Україні. Визначено роль місцевого самовряду-
вання та територіальних громад у розвитку громадянського суспільства. Проаналізовано їхнє значення та вплив на прийнят-
тя управлінських рішень. Доведено недосконалість існуючої системи адміністративно-територіального устрою, яка існує
сьогодні в Україні. Досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід адміністративно-територіального управління. Проаналі-
зовано процес адміністративного реформування в країнах Європейського Союзу та окремих країн Центральної та Східної
Європи. Запропоновано авторське бачення щодо доцільності проведення адміністративно-територіальної реформи в Ук-
раїні та розглянуто її можливі наслідки. Визначено основні принципи проведення адміністративно-територіальної реформи
в Україні та завдання, які мають бути вирішити завдяки її реалізації.

The current state of the administrative-territorial structure of Ukraine. The historical aspects and variations of concepts of
administrative reform in Ukraine. The role of local government and local communities in the development of civil society. Analyzed
their significance and impact on decision-making. Proved inadequacy of the existing system of administrative-territorial structure
that exists today in Ukraine. Research of domestic and foreign experience of administrative and territorial management. The
process of administrative reform in the European Union and certain countries in Central and Eastern Europe. An author's vision
regarding the advisability of administrative-territorial reform in Ukraine and discussed its possible implications. The basic
principles of administrative-territorial reform in Ukraine, and the challenges that must be addressed by implementation.

Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, державне управління, соціаль-
но-економічний розвиток, місцеве самоврядування, громада.

Key words: territorial-administrative reform, governance and socio-economic development, local
government, community.

Тому сьогодні, коли Україна взяла курс на
європейську інтеграцію, необхідною умовою
для досягнення європейських стандартів та
умов життя і розвитку громадянського суспіль-
ства є реалізація адміністративно-територіаль-
ної реформи, яка дасть змогу запровадження
механізму демократії участі, розширення по-
вноважень та можливостей органів самоорга-
нізації населення та суттєву бюджетну децен-
тралізацію, а також в рази зменшити бюрокра-
тію та можливості для корупції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питань практичної реалізації
адміністративно-територіальної реформи в
Україні приділена увага багатьох вітчизняних
науковців та фахівців у сфері державного уп-
равління. Зокрема вагомий вклад у досліджен-
ня даної проблематики зробили: Бакуменко В.Д.,
Безсмертний Р.П., Геєць В.М., Ключковський



36
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2014

Ю.Б., Коліушко І.Б., Кучабський О.Г., Куйбіда
В.С., Пухтинський М.О., Соскін О.І., Тимощук
В.П. та ін. Разом з тим, відмічаючи значний, а в
деяких випадках і основоположний, внесок цих
вчених у вирішення проблем практичної реалі-
зації адміністративно-територіальної реформи
в Україні, зазначене питання все ще не втрачає
своєї актуальності і потребує подальшого дос-
лідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження полягає у аналізі стану

сучасного адміністративно-територіального
устрою України, вивченні вітчизняного та за-
рубіжного досвіду адміністративно-територі-
ального управління, аналізі доцільності та до-
слідженнях шляхів реалізації адміністративно-
територіальної реформи в Україні і її можли-
вих наслідків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Історія становлення Української держави

переконливо свідчить, що без побудови раціо-
нальної та ефективної системи публічної адмі-
ністрації марно сподіватися на сталий соціаль-
но-економічний розвиток країни. Тому питан-
ня проведення адміністративно-територіальної
реформи було і залишається одним із найак-
туальніших для української влади. Поряд з цим,
для успішного проведення адміністративно-те-
риторіальної реформи, вкрай важливою, є на-
явність чіткого бачення суті, мети реформи і
кроків щодо її реалізації.

Тому, в першу чергу, необхідно визначи-
тись, що ми розуміємо під адміністративно-те-
риторіальною реформою?

На наш погляд, у сучасних українських умо-
вах адміністративно-територіальну реформу
можна визначити як комплекс політико-право-
вих заходів, що мають на меті підвищення ефек-
тивності системи публічного управління у дер-
жаві і які спрямовані на оптимізацію терито-
ріальної основи діяльності державної влади та
місцевого самоврядування, з метою перетво-
рення інституту державної влади з владнореп-
ресивного механізму на організацію, що слу-
жить суспільству, і створення на цій основі
ефективної системи державного управління.

Сучасну систему адміністративно-територ-
іального устрою України становлять: Автоном-
на Республіка Крим, області, райони, міста,
райони в містах, селища й села. В Україні на-
лічується 24 адміністративні області, крім того,
виділені два міста з особливим статусом — Київ
і Севастополь. Адміністративна область — це
велика частина території України, що має чіткі

певні межі та систему органів місцевої влади й
управління, які перебувають в обласному
центрі. Кожна область і Крим діляться на ад-
міністративні райони, у середньому по 19 рай-
онів на одну область, середня площа області
України становить 24 тис. кв. км (без урахуван-
ня Криму).

Такий адміністративно-територіальний
устрій України був сформований ще за ра-
дянських часів в умовах командно-адміністра-
тивної системи. За відсутності самостійної ме-
тодології, він визначався імперськими ідеями
управління територіями в межах колишнього
СРСР і в такому вигляді зберігається вже по-
над півстоліття. Слід зауважити, що такий ад-
міністративно-територіальний устрій характе-
ризується надзвичайно громіздкою структу-
рою (рис. 1) і має три-чотири рівні: область-рай-
он-сільрада або область-район-міськрада-рай-
рада міста. Отже, схема побудована за прин-
ципом матрьошки: місто в місті, у місті — рай-
он, у районі — населений пункт. Яскравим при-
кладом виступають Ялта і Севастополь, які вра-
ховують кілька десятків територіальних оди-
ниць і відповідне структурування органів місце-
вого самоврядування. У такій хаотичній схемі
дуже складно здійснити розрахунок і провес-
ти облік ефективності використання бюджет-
них коштів, розподіл й використання ресурсів,
а також визначити розподіл повноважень і
ефективність роботи органів державного уп-
равління [7].

Більш детальний аналіз адміністративно-
територіального устрою України показує на-
явність просто неймовірних диспропорцій. Так,
якщо кількість районів у ідентичних за площею
Донецькій області (населення близько 4,4 млн
осіб) — 18, то у Вінницькій (населення менше 2
млн) — 27. Це означає, що Вінницька область з
бюджетом майже 4,5 млрд гривень містить на
"годуванні" райдержадміністрацій, судів, про-
куратур, відділень Пенсійного фонду та інших
бюрократичних "крамничок" більше, ніж До-
нецька з бюджетом в 11,5 млрд. При цьому, слід
зазначити, що тільки за перше півріччя 2013 р.
Донецька область отримала з держбюджету на
9,2 млрд грн. асигнувань, дотацій і субвенцій
більше, ніж у нього заплатила [8].

Ці цифри, з одного боку, ще раз показують,
наскільки кількість різних інстанцій "сприяє"
економічному благополуччю регіону. З іншого
боку, вони ставлять питання про те, яка кількість
чиновників в змозі дозволити собі утримувати
той чи інший регіон і яка кількість районів є оп-
тимальною для кожної області. Абсолютно не-
зрозуміло, чому в аграрній Житомирській об-
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ласті 23 райони, а в сусідній і теж аграрній
Рівненській — 16. Комізм ситуації полягає ще й
у тому, що надмірна кількість районів дуже сла-
бо виправдовує себе навіть з точки зору форму-
вання адмінресурсу — достатньо порівняти ре-
зультати виборів у різних областях.

У той же час можна сміливо говорити про
наявність взаємозв'язку між кількістю районів
та адміністративних структур за рівнем дота-
ційності регіону. Якщо навіть такі потенційні
області-донори, як Одеська та Харківська (26 і
27 районів відповідно), виявляються серед одер-
жувачів дотацій, то логічно припустити, що од-
ним з факторів, які впливають на економічний
розвиток районів областей, є надмірна кількість
контролюючих інстанцій на душу населення.

Отже, сформована, по суті, ще в XVIII
столітті, для потреб авторитарно-бюрократич-
ного режиму, система державного управління
в Україні, на сьогоднішній день трансформува-
лася в олігархо-бюрократичну. Слід зауважи-
ти, що в основі влади бюрократичних режимів
завжди лежить гіпертрофована концентрація
повноважень і ресурсів в руках державного
адміністративного апарату. Вкрай негативними
наслідками такої концентрації є істотне обме-
ження свободи дій інших суб'єктів соціуму —
громадських організацій, інститутів самовря-
дування, господарюючих суб'єктів (і, насампе-
ред, малого та середнього бізнесу), а також
індивідів, без яких не можливе становлення так
званого громадянського суспільства. В свою
чергу, контроль над фінансовими та інформа-
ційними ресурсами надає бюрократії практич-
но необмежені можливості впливу на процеси
динамічної адаптації людської психології, ви-
ходячи з власних інтересів.

На наш погляд, для того щоб адміністратив-
но-територіальний устрій країни відповідав
інтересам українського народу, кожній ок-
ремій територіальній частині України необхід-
но надати права в її самоврядуванні, що дозво-
лить забезпечити реалізацію інтересів і потреб
населення. Сьогодні, в Україні налічується май-
же 28,5 тисяч сіл, а сільських рад — лише близь-
ко 10 тисяч, тобто, у середньому, на три села
приходиться одна сільрада. Тому, одна з основ-
них ідей реформи — влада повинна прийти в
кожне село, селище. Таким чином, суть адміні-
стративно-територіальної реформи полягає в
повній передачі повноважень і ресурсів на
місця, до місцевого самоврядування, влада по-
винна бути передана безпосередньо туди, де
відбувається контакт людини й першого влад-
ного інституту. Адже населення, постійно
зіштовхується з величезним комплексом про-
блем, таких, як дороги, освітлення, опалення,
гаряча й холодна вода, дахи, дитячі садки, міс-
цевий транспорт, санітарний і ветеринарний
контроль, турбота про інвалідів, підростаюче
покоління та ін. Надавати ці послуги вчасно і
якісно держава не в змозі, тому що перебуває
далеко від цих проблем. І тільки один інститут
може реалізувати ці послуги — це місцеве са-
моврядування. Але серйозним гальмом у реа-
лізації функцій місцевого самоврядування є ад-
міністративно-територіальний устрій країни,
що не дає ні повного комплексу повноважень,
ні необхідних ресурсів для надання населенню
соціально-економічних послуг [7].

Сьогодні, не маючи жодних можливостей
впливу на процеси прийняття "державних" рі-
шень, основна частина суспільства віддає пра-
во на рішення представникам бюрократичного

Рис. 1. Схема сучасного адміністративно-територіального устрою України
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апарату і одночасно складає з себе відпові-
дальність за виникаючу ситуацію, сприяючи
тим самим реалізації бюрократичних (клано-
вих) інтересів, які далеко не завжди збігають-
ся з інтересами соціуму. Таким чином, система
жорстко централізованої влади виявляється
паразитивним органом у соціально-економіч-
ному організмі, блокуючим дію такого важли-
вого елементу механізму просторової органі-
зації, як самоорганізація суспільства. Слід
відзначити і той факт, що більша частина "жит-
тєздатних" органів місцевого самоврядування
припадає на урбанізовані території, тоді як "не-
життєздатні" — на сільські, де проживає понад
третини населення країни. Іншими словами,
значна частина соціуму, по суті, позбавлена
навіть формальних можливостей якогось впли-
ву на процеси прийняття адміністративних
рішень, задовольняючись відведеною їм роллю
"електорату".

Таким чином, існуюча сьогодні система ад-
міністративно-територіального устрою Украї-
ни є малоефективною, забюрократизованою,
корумпованою, з великим штатом працівників.
Тому питання про проведення адміністратив-
но-територіальної реформи є надзвичайно ак-
туальним і активно дискутується як серед вче-
них, депутатів, місцевих органів влади, так і в
середині всього українського суспільства.

У різний спосіб, над реформою публічної
влади в Україні, працюють усі роки незалеж-
ності. Ідеться не лише про реформи у сфері
політико-владних, а й соціально-економічних
відносин, зокрема бюджетно-фінансових, фіс-
кальних, земельних, пенсійних, житлово-кому-
нальних тощо. При цьому задекларовані пе-
ретворення у соціально-економічній сфері не
узгоджуються із трансформацією публічної
влади — державної влади і місцевого самовря-
дування [6].

Реальні контури нової моделі місцевого са-
моврядування окреслилися із закріпленням
цього інституту в Конституції 1996 року, прий-
няттям у 1997-му базового Закону "Про місце-
ве самоврядування в Україні", ратифікацією
Європейської хартії місцевого самоврядуван-
ня. Далі пішли хвилі очікуваних сподівань ре-
формування та розчарування й відступу від
нього. Це стосується спроб проведення адмі-
ністративної реформи у 1998—2000 роках; прий-
няття нової редакції закону про місцеве само-
врядування у 2001—2003 роках; так званого
другого етапу конституційної (закон № 3207-
1) та адміністративно-територіальної реформи
у 2004—2006 роках; нарешті — сучасного кон-
ституційного процесу щодо територіальної

організації влади. Ці "хвилі" можуть свідчити
про те, що у політикуму відсутнє стратегічне
бачення розвитку країни, трансформації сис-
теми публічної влади загалом, зокрема місце-
вого самоврядування, політичної волі та ба-
жання здійснювати не ефемерну, а справжню
реформу [6].

Зараз в Україні існують декілька базових
варіантів концепцій адміністративно-територ-
іального поділу. Одні передбачають зменшен-
ня кількості адміністративно-територіальних
одиниць України, інші — укрупнення районів в
областях, але без змін кордонів областей. Ще
одним цікавим варіантом адміністративно-те-
риторіальної реформи в Україні є розбудова
європейської, трирівневої системи адмінтеру-
строю, так звана "Концепція регіоналізації" яка
передбачає створення адміністративно-терито-
ріальних одиниць трьох рівнів: громада, район,
регіон.

Аналізуючи процес адміністративного ре-
формування в країнах Європейського Союзу та
окремих країн Центральної та Східної Європи,
слід зазначити, що передумовами проведення
адміністративних реформ у цих країнах є не
однаковий, а іноді і низький рівень соціально-
економічного розвитку окремих регіонів, недо-
статній рівень керованості ними, низькі темпи
формування розвинутого громадянського сус-
пільства та приведення систем місцевого управ-
ління до стандартів ЄС. Реформи переважно
проводяться у два етапи. На першому — пріо-
ритетним завданням є підвищення економіч-
ності управління за рахунок укрупнення адмі-
ністративно-територіальних одиниць, а на дру-
гому — підвищення рівня самоврядування й
участі громад в управлінні. Метою адміністра-
тивних реформ є організація в країні моделі
управління з сильною центральною владою і
самодостатніми базовими одиницями місцево-
го самоврядування. Вибір пріоритетних на-
прямів при проведенні адміністративно-тери-
торіальних реформ залежить від економічних,
географічних, історичних, етнічних особливо-
стей і традицій кожної держави, розвиненості
системи місцевого управління, тісноті зав'язків
між рівнями управління. Можна виділити
кілька загальних напрямів. Серед них: перегляд
кількості та розмірів адміністративно-терито-
ріальних одиниць; перерозподіл функцій і по-
вноважень між рівнями управління; професіо-
налізація служб місцевого управління. Важли-
вим для України є досвід укрупнення базових
одиниць місцевого управління. Він свідчить про
те, що всі країни-реформатори здійснювали ук-
рупнення адміністративно-територіальних
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одиниць примусово. У результаті реформ міс-
цевого управління в зарубіжних кранах відбув-
ся перерозподіл повноважень на користь само-
врядних інститутів, а отже, досягнуто децент-
ралізації державного управління, деконцент-
рації місцевої виконавчої влади, розвитку
інститутів громадянського суспільства та зро-
стання рівня самодостатності адміністративно-
територіальних одиниць базового рівня [9].

Виходячи з вищенаведеного, на наш погляд,
найбільш продуктивним напрямом реформуван-
ня адміністративно-територіального устрою
України є саме концепція регіоналізації, або
трьохрівнева система адмінтерустрою країни,
яка розуміється як наднаціональна форма про-
сторової організації, що охоплює всі сторони
життя суспільства і його взаємини з навко-
лишнім середовищем, в контексті якої і відбу-
вається упорядкування національних просторів.

В основі процесу запропонованої реформи є
кількаступеневий розподіл повноважень зверху
донизу. Частина повноважень передаються в ре-
гіони, з регіонів в райони, з районів у громади.
Перший рівень, субнаціональний — це регіон. Це
республіка Крим, області і окремі міста-регіони.
Другий рівень — це райони і міста-райони. Третій,
базовий рівень, це громади. В Європі вони мають
різну назву — муніципалітет, гміна і т. і.

Ми вважаємо, що реалізація такої концепції
дозволить:

а) забезпечити головну умову успішного
реформування — суттєве обмеження можли-
востей впливу "державної" бюрократії на соц-
іально-економічне життя країни;

б) використовувати потужний додатковий
ресурс розвитку — механізм самоорганізації
суспільства.

Це дасть змогу наблизити до людей той
рівень влади, якою надаються основні послу-
ги. Спростити ієрархічну розбудову адмініст-
ративно-територіального устрою і самої вла-
ди, аби реальні бюджетні кошти швидше дохо-
дили до простого громадянина. Створити умо-
ви для появи точок економічного зростання не
тільки в обласних центрах, а і в різних місцях
країни. Це має привести до зменшення регіо-
нальних диспропорцій, які останніми роками
постійно збільшуються [10].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, можна зробити висновки, що
існуюча сьогодні в Україні система публічної
адміністрації є неефективною, схильною до
корупції, внутрішньо суперечливою і надмірно
централізованою, закритою від суспільства,

громіздкою і відірваною від потреб простої
людини. Основними причинами такого стану
залишаються: незавершеність трансформації
Кабінету Міністрів в орган політичного керів-
ництва держави; невизначеність статусу мі-
ністрів і неефективна організація діяльності
міністерств; нераціональна система органів ви-
конавчої влади на центральному рівні; неефек-
тивна організація виконавчої влади на регіо-
нальному та місцевому рівнях; неефективне
місцеве самоврядування та нераціональний ад-
міністративно-територіальний устрій; неефек-
тивна система державної та муніципальної
служби; відсутність паритетних засад у відно-
синах особи з органами влади [3].

На наш погляд, адміністративно-терито-
ріальна реформа в Україні допоможе виріши-
ти такі складні взаємопов'язані завдання, як
створення ефективної системи державного уп-
равління, делегування управлінських функцій
згори донизу, сприяння всебічному розвитку
місцевого самоврядування, поліпшення терито-
ріальної організації державної влади і управ-
ління соціально-економічним та екологічним
розвитком регіонів, упорядкування адміністра-
тивно-територіального устрою держави та оп-
тимізація функціонально-територіальної
структури життєдіяльності населення [7].

Поряд з цим, основними принципами про-
ведення адміністративно-територіальної ре-
форми в Україні мають стати:

1) функціонально-територіальна систем-
ність (взаємозв'язок соціально-економічного
розвитку, систем розселення населення і адмі-
ністративно-територіального устрою);

2) чіткий розподіл функціональних обов'язків,
ієрархічна простота управлінської системи;

3) спрощення бюрократичних процедур за
рахунок впровадження електронного докумен-
тообігу, послуг "електронного уряду", збіль-
шення прозорості управлінських рішень;

3) економічність і наближення органів
управління до потреб народу, до людини;

4) соціально-економічна та екологічна пріо-
ритетність як основа стійкого, збалансовано-
го розвитку держави [7].

Ми вважаємо, що адміністративно-терито-
ріальна реформа має оптимізувати управління
регіонами, вирівняти, по можливості, рівні їх
економічного і соціального розвитку, наблизи-
ти систему державної влади і управління до
споживача управлінських послуг, скоротити
чиновницький апарат на місцях. Завдяки тери-
торіальній оптимізації істотно зростуть інтен-
сивність і міцність внутрішньо-регіональних
зав'язків, значно зменшиться кількість депре-
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сивних регіонів, не будуть такими полярними
розриви в соціально-економічному розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація суспільства, інтенсифікація по-

токів капіталів та трудових ресурсів, зміцнення
зовнішньоекономічних зав'язків між Україною та
рядом інших країн світу зумовила необхідність
інтеграції вітчизняних стандартів безпеки праці у
норми та нормативи, затверджені на міждержав-
них рівнях. Таким чином, у вітчизняній промисло-
вості повинні застосовуватися загальноприйняті
принципи і норми міжнародного права з питань
регулювання безпеки праці: конвенції та рекомен-
дації Міжнародної організації праці (МОП), стан-
дарти Міжнародної організації стандартизації
(ІSO), у тому числі серії стандартів ІSO 9000 (уп-
равління якістю) та ISO 14000 (управління охоро-
ною навколишнього середовища).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання застосування міжнародних стан-
дартів щодо охорони праці та безпеки праці в
діяльності підприємств досліджували такі нау-
ковці та практики, як В.С. Венедіктов, В.П. Гро-
хольський, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський,
К.Ю. Мельник, О.М. Музичук, І.М. Шопіна, Сере-
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СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ: ЗАРУБІЖНИЙ
ДОСВІД
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SAFETY STANDARDS: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Досліджено конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці (МОП), стандарти Міжнародної органі-
зації стандартизації (ІSO), міжнародні стандарти для оцінки систем управління охороною праці та виробничої без-
пеки. Встановлено спільні та відмінні риси європейських і міжнародних стандартів у сфері безпеки праці та законо-
давства України. Запропоновано основні напрями щодо впровадження міжнародних стандартів у галузі безпеки праці
в Україні.

Studied the conventions and recommendations of the International Labour Organization ( ILO) standards of the
International Organization for Standardization ( ISO ), International Standards for the assessment of safety management
and industrial safety. Established common features of European and international standards of safety and laws of Ukraine.
The basic directions of implementation of international standards of safety in Ukraine.

Ключові слова: конвенції, стандарти, безпека праці, Міжнародна організація праці, Міжна-
родна організація стандартизації.

Key words: conventions, standards, safety, International Labour Organization, International
Organization for Standardization.

да О., Волошина С.M., Атаманчук П.С., Менде-
рецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г.,Зеркалов
Д. В., Телічко О.А. та інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На жаль, у зазначених працях не проведено
узагальнення всіх нормативних актів та стандартів
щодо забезпечення охорони та безпеки праці на
підприємствах, що підтверджує актуальність об-
раної теми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є систематизація між-

народних стандартів щодо забезпечення охорони
та безпеки праці на підприємствах, а також виз-
начення основних напрямів щодо впровадження
міжнародних стандартів у галузі безпеки праці в
Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Міжнародні стандарти з безпеки праці — це
норми, що регулюють відносини щодо забезпечен-
ня здорових та безпечних умов праці, що містять-
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ся в різних міжнародно-правових джерелах (в т.ч.
конвенціях і рекомендаціях МОП). Усі ці джерела
можна поділити на три групи (рис. 1).

Вагоме місце серед основних джерел міжна-
родно-правового регулювання трудових відносин
та безпеки праці посідають конвенції та рекомен-
дації МОП. Станом на 2012 рік МОП прийняла 189
конвенцій. Налічується близько 60 рекомендацій
МОП з питань охорони праці та промислової без-
пеки. У Додатку А наведено перелік актів МОП,
що стосуються аспектів, які сприяють вирішенню
завдань забезпечення безпеки та гігієни праці.

Однією з базових конвенцій МОП у галузі охо-
рони праці є Конвенція № 155 про безпеку та
гігієну праці та виробниче середовище, що прий-
нята 22 червня 1981 року. Вона визначає засади
національної політики та заходи на національно-
му і виробничому рівнях, що спрямовані на збере-
ження життя і здоров'я працівників. Конвенція
поширюється на всі галузі економічної діяльності
та всіх працівників, котрі працюють у цих галузях.
Держава може встановити певні виключення з
сфери дії Конвенції, наприклад, щодо морського
судноплавства чи рибальства, окремих категорій
працівників, якщо виникають особливі труднощі.
Конвенція № 155 зобов'язує кожного члена МОП,
до числа яких входить і Україна, відповідно до
національних умов і практики та після консуль-
тацій з найбільш представницькими організація-
ми роботодавців і працівників розробляти,
здійснювати та періодично переглядати узгодже-
ну національну політику в галузі безпеки праці,
гігієни праці й виробничого середовища. Мета
такої політики — запобігти нещасним випадкам і
ушкодженню здоров'я, що виникають внаслідок

роботи, в ході її здійснення або пов'язані з нею;і
звести до мінімуму, наскільки це обгрунтовано й
практично можливо, причини небезпек, властивих
виробничому середовищу.

На 95-й сесії МОПу 2006 р. була прийнята Кон-
венція № 187 про основи, що сприяють безпеці та
гігієні праці, доповнена відповідною Рекоменда-
цією. У прийнятій Конвенції було дано визначен-
ня термінів "національна політика у сфері безпе-
ки і гігієни праці та виробничого середовища", "на-
ціональна система забезпечення безпеки та гігієни
праці", "національна програма з безпеки та гігієни
праці" і "національна культура профілактики у
сфері безпеки та гігієни праці" та розкрито їх зміст
[1], тобто закладено теоретичні основи досліджен-
ня проблем безпеки праці у сучасних умовах роз-
витку глобальних та локальних господарських си-
стем.

Рекомендація про основи, що сприяють безпеці
та гігієні праці, доповнює основні положення Кон-
венції № 187 та спрямована на те, щоб конкрети-
зувати і стимулювати процес розробки або подаль-
шого удосконалення національної політики окре-
мих держав, національних систем і національних
програм, сприяти розробці та прийняттю нових
актів, міжнародному обміну інформацією у сфері
безпеки і гігієни праці [1].

Керуючись класифікацією актів МОП з приво-
ду "міжнародних стандартів, що детально регла-
ментують безпеку і гігієну праці", запропонованих
І.Я. Кисельовим [2, с. 520—521] та О. Середою [3],
узагальнимо ті акти, якимивстановлюються міжна-
родні правилабезпеки праці (табл. 1).

Загалом Україна ратифікувала 69 конвенцій
МОП, у тому числі вісім стосовно основополож-

Складено автором.
Рис. 1. Міжнародні джерела стандартизації у галузі організації безпеки праці
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них прав людини (№87, №98, №29, №105, №100,
№111, №138 і №182) і чотири пріоритетні (№122,
№81, №129 та №144). З них нині діє 61-а, бо деякі
документи з часом були денонсовані. Як правило,
держави ратифікуючи конвенції МОП, добро-
вільно погоджуються їх виконувати. Специфіка
конвенцій МОП у тому, що вони мають міжнарод-
ний характер, але торкаються важливих
внутрішніх сфер: покращення національного зако-
нодавства та ситуації з дотриманням соціально-
економічних прав, розвитку соціального діалогу
тощо [4].

Особливістю стандартів ISO серії 9000 (управ-
ління якістю) та ISO 14000 (управління охороною
навколишнього середовища) є те, що їх методоло-
гія заснована на принципі: "плануй — виконуй —
контролюй — вдосконалюй". ISO 9000 — серія
міжнародних стандартів, що описують вимоги до
системи менеджменту якості організацій і
підприємств, а ISO 14000 — міжнародний стандарт
по створенню системи екологічного менеджменту
[5].

Серія стандартів ІSО 9000 об'єднує різні аспек-
ти управління якістю і включає деякі з найбільш
відомих стандартів ІSО. Стандарти містять керів-
ництво та інструментарій для підприємств, які ба-
жають, щоб їх продукція і послуги постійно відпо-
відали вимогам замовника, а якість постійно пол-
іпшувалося. ІSО 9001:2008 встановлює вимоги до
системи менеджменту якості, ІSО 9000 містить ос-
новні поняття і словник, ІSО 9004 зосереджено на
тому, як зробити систему управління якістю більш
ефективною і працездатною. ІSО 19011 — це ке-
рівництво з проведення внутрішнього і зовнішнь-
ого аудитів систем менеджменту якості.

ІSО 9001:2008 встановлює вимоги до систем
менеджменту якості і є єдиним стандартом, відпов-

ідно до якого може бути проведена сертифікація
(хоча це не є обов'язковою вимогою). Цей стандарт
може бути використаний будь-якимпідприєм-
ством, великим чи малим, незалежно від сфери
діяльності. ІSО 9001:2008 впроваджено в понад
одному мільйоні компаній і організацій більш ніж
в 170 країнах світу [6].

Стандарти серії ІSО 14000 існують для ряду
цілей:

1. Допомогти підприємствам мінімізувати
вплив процесів, що негативно впливають на навко-
лишнє середовище (на повітря, воду або землю).

2. Гарантувати дотримання законів і постанов,
що діють у сфері екологічного регулювання.

3. Стимулювати постійне поліпшення екологі-
чних аспектів [7].

Хоча розглянуті стандарти напряму не дають
вказівок щодо організації безпеки праці на
підприємствах, саме Міжнародні стандарти ISO
9000 з управління якістю продукції зумовили не-
обхідність інтеграції механізмів забезпечення без-
пеки праці в єдину систему управління виробниц-
твом, надаючи при цьому і можливість отримання
додаткової кваліфікації, підтвердженої відповід-
ним сертифікатом, з метою утримання клієнтів і
ринку. Ці стандарти призвели до того, що питан-
ня про систему управління у сфері безпеки праці
відіграють все більш важливу роль у сучасному
суспільстві.

На даний час ISO (Міжнародна організація зі
стандартизації) схвалила створення нового проек-
тного комітету з розробки міжнародного стандар-
ту в галузі охорони праці та техніки безпеки ISO/
PC 283 "Системи менеджменту охорони праці і тех-
ніки безпеки. Вимоги". Завдання комітету буде
полягати в розробці стандарту, сумісного з типо-
вим підходом до систем менеджменту, введеним

№ п/п Групи Зміст документу Назва документу 
1 І принципи національної державної політики в царинібезпеки та 

гігієни праці 

Конвенція МОП № 155 і Рекомендація 

МОП № 164 

2 загальні та галузеві правила з техніки безпекиі спеціальні технічні 

правила оснащення верстатів і машин захиснимипристроями 

Конвенція МОП № 119 і Рекомендація 

МОП № 118 

3 правила з гігієнипраці (повітря, шум, вібрація), забезпечення гігієни 

праці за використання на виробництві хімічних речовин 

Конвенції МОП № 148, 177, 

Рекомендації МОП № 156, 177 

4 галузеві правила з гігієнипраці у промисловості, в торгівлі, 

вустановах, на морському транспорті 

Конвенція МОП № 120,Рекомендація 

МОП № 120 

5 санітарно-гігієнічні правила, що захищають працівників від 

виробничихзагроз у вигляді небезпечних токсичних речовин: 

бензолу, азбесту, білогофосфору, канцерогенних речовин,свинцевих 
білил, радіації, спор сибірської виразки  

із цих питань прийнятобільше 10 

конвенцій МОП 

6 заходи щодо запобігання нещасних випадків на виробництві Конвенція МОП № 174 і Рекомендація 
МОП № 181 

7 міжнародні стандарти з перенесення і пересуваннятягарів  Конвенція МОП№ 127 і Рекомендація 
МОП № 128 

8 медичний огляд трудящих, зайнятих на особливо шкідливих роботах Рекомендація МОП № 97 

9 ІІ створення на підприємствахслужб гігієни праці Конвенція МОП № 161 

і Рекомендація МОП № 171 

10 Інспекція праці у промисловості, торгівлі, сільському господарстві, у 
будівництві, натранспорті, в гірничодобувній промисловості 

Конвенція МОП № 81, Протокол1995 
р. до Конвенції МОП № 81, Конвенція 

МОП № 129, рекомендації МОП № 

81, 82, 133 

Таблиця 1. Міжнародні стандарти безпеки праці МОП

Складено автором на основі [6].
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стандартами ISO 9001:2008 для управління якістю
та ISO 14001:2004 для екологічного управління.
Майбутній стандарт ISO зможе надатиусім заці-
кавленим особам ефективне практичне керівниц-
тво щодо підвищення безпеки працівників у всіх
країнах, і дозволить скоротити виробничі травми
та професійні захворювання у всьому світі [8].

Ключовим документом Європейського Со-
юзу з питань охорони праці є директива 89/391/
ЄЕС від 12.06.89 "Про проведення заходів для
сприяння вдосконаленням у галузі безпеки та
здоров'я працівників на роботі". Мета директи-
ви — підвищення рівня охорони праці в країнах-
членах ЄС завдяки реалізації профілактичних
заходів щодо захисту від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, а та-
кож за рахунок інформування, консультацій,
пропорційної участі і навчання працівників та їх
представників у процесі забезпечення безпеки
трудової діяльності.

Нині багато підприємств, особливо з часткою
іноземного капіталу у їх статутних фондах, впро-
ваджують систему управління охороною праці та
виробничого безпекою (OHSAS). Система OHSAS
сприяє створенню безпечних і здорових умов праці
і забезпечує базовий підхід, що дозволяє суб'єкту
господарювання послідовно ідентифікувати та
контролювати ризики для здоров'я і безпеки сво-
го персоналу, знижувати ймовірність нещасних
випадків, відповідати законодавчим нормам і
підвищувати загальну ефективність роботи [9].
OHSAS — це система сертифікації, яка поєднує в
собі вимоги OHSAS 18001, ILO-OSH (International
Labour Organization (МОП) — Guide lines
onoccupational Safety and Health Management
Systems (ILO/OSH 2001)) та вимоги національних
стандартів [10].

OHSAS 18001 є всесвітньо визнаною специфі-
кацією, прийнятою в 2007 р. в якості Британсько-
го Стандарту для оцінки систем управління охо-
роною праці та виробничого безпекою. Вона була
розроблена групою провідних торгових органі-
зацій, міжнародних органів стандартизації і сер-
тифікації [9].

Стандарт OHSAS 18001:2007, який є складовою
OHSAS 18001 — це міжнародний стандарт, який
діє у рамках Системи менеджменту професійної
безпеки та здоров'я (OH&S).

OHSAS 18001 є стандартом, на базі якого на
сучасних великих підприємствах проводиться пе-
ревірка систем менеджменту професійної безпе-
ки та здоров'я. Передумовою для його розробки
стала потреба суб'єктів господарювання в ефек-
тивній роботі у сфері охорони праці, безпеки і здо-
ров'я працівників.

Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007
розроблений за активної участі національних
органів із стандартизації таких країн як Великоб-
ританія, Японія, Ірландія, ПАР.

Підприємство, яке розробило і впровадило у
себе систему безпеки праці, засновану на принци-
пах OHSAS 18001:2007, знижує ризик бути ошт-
рафованим, ризик потрапити під правову відпові-
дальність і судові розгляди у разі виникнення ви-
робничих травм, професійних захворювань та не-
щасних випадків. Всього цього підприємство може
уникнути шляхом раціонального запровадження і
підтримки в робочому стані системи менеджмен-
ту професійної безпеки та здоров'я, яка може і
повинна стати частиною стратегії підприємства, і
є довгостроковим і ефективним інвестуванням
коштів у сучаснупідприємницьку структуру з не-
тривіальними поглядами на безпеку і майбутнє
працівників.

Для досягнення відповідності вимог стандар-
ту OHSAS 18001 європейські підприємства прово-
дять роботи з вироблення загальних правил, пра-
вил розробки нормативної документації в якій
описується порядок створення, впровадження та
підтримки цілісності системи менеджменту в
організації. Впровадження даного стандарту на
вітчизняних підприємствах є необхіднимдля ефек-
тивної роботиу сфері охорони праці, здоров'я та
безпеки працівників.

У багатьох країнах світу компанії прийшли до
висновку, що OHSAS 18001:2007 є дуже важливим
як для ефективної роботи підприємства, так і для
його взаємовідносин з урядом і суспільством, ос-
кільки дозволяє створити і керувати системою
професійної безпеки і здоров'я. Керівники під-
приємств усвідомлюють, що діяльність із впровад-
ження даного стандарту — це не одноразовий про-
ект, а тривалий процес створення, поліпшення,
підтримки стосунків із власним персоналом орга-
нізації, місцевими органами влади, урядом, ор-
ганізаціями споживачів і постачальників, і суспіль-
ством в цілому.

Спільно з OHSAS 18001:2007 застосовується і
стандарт OHSAS 18002:2008 "Система менедж-
менту професійної безпеки та здоров'я. Керів-
ництво з впровадження стандарту OHSAS
18001:2007".

OHSAS 18002 — це своєрідний посібник із роз-
робки, впровадження і вдосконалення систем ме-
неджменту професійної безпеки та здоров'я. Да-
ний документ призначений для керівників
підприємств, спеціалістів з охорони праці, керів-
ників та менеджерів з персоналу, фахівців, які зай-
маються розробкою і впровадженням систем ме-
неджменту професійної безпеки та здоров'я, ме-
неджерів з управління ризиками та іншого персо-
налу, до сфери відповідальності якого належить
діяльність щодо забезпечення безпеки праці на
підприємстві.

Важливо відзначити, що сертифікація підпри-
ємства на предмет відповідності вимогам OHSAS
не усуває всі ризики і не звільняє організацію від
обов'язку виконувати всі необхідні законодавчі
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вимоги та державні норми і стандарти у сфері без-
пеки праці.

Сертифікати системи менеджменту професій-
ної безпеки та здоров'я відповідно до вимог
OHSAS 18001 дійсні протягом трьох років, звичай-
но за умови проведення щорічних наглядових
аудитів.

Через те, що OHSAS схожий за структурою на
стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 і не
тільки, то це дозволяє інтегрувати OHSAS 18001
із багатьма стандартами ISO [10]. Не зважаючи на
це, проектний комітет ISO займається перетворен-
ням стандарту OHSAS 18001 "Система управління
професійною безпекою і здоров'ям. Вимоги" в по-
вноцінний стандарт ISO.

Останнім часом вітчизняною науковою
спільнотою приділяється особлива увага до-
слідженню Американського національного стан-
дарту систем управління охороною праці ANSI Z10
— 2012, який вважається зарубіжними дослідни-
ками найсучаснішим стандартом управління охо-
роною праці на даний момент [11], з метою інтег-
рації окремих його положень у вітчизняну прак-
тику забезпечення безпеки праці на підприєм-
ствах.

У США слідування цьому стандарту є добро-
вільним, однак, вище керівництво, яке впровадило
його на своїх підприємствах, повинно чітко дот-
римуватися всіх процедур прописаних у даному
стандарті. Американські роботодавці розглядають
безпеку праці як частину свого бізнесу, якщо в
організації не зафіксованінебажані події (нещасні
випадки, профзахворювання, інциденти), то це
означає, що система охорони праці є надійною,
ефективною та такою, що принесла підприємству
прибуток.

Даний стандарт цікавий і тим, що він вперше
за всю історію стандартизації норм безпеки праці
звернув увагу роботодавців у системі управління
охороною праці на такі індикатори:

—запізнілі — визначаються як "індикатори, які
слідують за подією" (наприклад, рівень нещасних
випадків і травматизму, число смертельних ви-
падків, кількість нещасних випадків з пропуском
робочого часу, щопідпадають під реєстрацію; чис-
ло днів непрацездатності, обмежень у роботі або
переходів на іншу роботу);

—випереджаючі — визначаються як "індика-
тори, які сигналізують про майбутні події або
свідчать про позитивні зусилля щодо запобігання
нещасного випадку або хвороби" (завершені
інспекції, практика безпеки тощо) [12].

Спільною рисою європейських і міжнародних
стандартів в сфері безпеки праці та законодавства
України виступають напрями, за якими здійс-
нюється регулювання охорони праці, зокрема такі,
як:

—стандартизація умов праці (охоплює питан-
ня заробітної плати, інформування працівників

про умови трудового договору, встановлення ро-
бочого часу, відпусток, заборони дискримінації на
роботі та при працевлаштуванні);

— стандартизація робочих місць та обладнан-
ня (встановлюються мінімальні вимоги щодо без-
пеки та здоров'я на робочому місці, використання
робочого обладнання, використання засобів інди-
відуального захисту, знаки з питань безпеки та
здоров'я праці);

— стандартизація охорони праці окремих ка-
тегорій працівників (молоді, жінок, інвалідів);

— стандартизація безпеки праці окремих видів
діяльності;

— стандартизація впливу особливих ризиків на
стан безпеки праці (праця з моніторами, ручне ван-
таження, пов'язане з ризиком, біологічні фактори
впливу, хімічні фактори впливу та азбест, фізичні
фактори впливу, електромагнітні хвилі, шум, ме-
ханічна вібрація, канцерогени та мутагени) [13].

Для досягнення реального впливу на покра-
щення стану у сфері умов, безпеки і гігієни праці в
Україні необхідно підвищити пріоритет правових
норм у цій галузі на міжнародному і національно-
му рівнях та на рівні підприємства і залучити усіх
соціальних партнерів до розробки і забезпечення
механізму постійного їх дотримання й удоскона-
лення. Чинні норми повинні бути такими, щоб вони
гарантували право працівників на безпечне і здо-
рове виробниче середовище, чітке визначення
прав, обов'язків та відповідальності роботодавців
і працівників [1].

Останнім часом усе більше уваги приділяється
питанню соціальної відповідальності за створен-
ня безпечних умов праці. Так, з'явився міжнарод-
ний стандарт 8000:1997 "Соціальна відпові-
дальність", котрий є початковим виданням стан-
дарту SA8000, призначеного для системи контро-
лю третьої сторони [14, с. 37].

Мета стандарту SА 8000 — поліпшення умов
праці та життєвого рівня працівників. Він може
застосовуватися вкраїнах, що розвиваються, і в
індустріально розвинених країнах, як для малих,
так і для великих підприємств, а також для гро-
мадських організацій. Даний стандарт визначає
вимоги щодо соціального захисту, забезпечуючи
при цьому постійну рентабельність підприємства
[15, c. 448].

Очкується, що стандарт SА 8000 буде удоско-
налюватись в міру того, як зацікавлені сторони-
визначатимутьвектори його розвитку. Зміст стан-
дарту на даний момент включає наступні розділи:
мета і сфера діяльності; нормативні елементи та
їх інтерпретація: визначення (сторін, що взаємод-
іють, і сфери дії стандарту); вимоги соціальної
відповідальності [14, с. 37].

Для вирішення проблеми встановлення відпо-
відальності за стан безпеки праці, важливе значен-
ня має ДСТУ ISO 26000 "Керівництво з соціальної
відповідальності" (28.10.2010 р.).  Його було підго-
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товлено за участю експертів, що представляли за-
цікавлені сторони з більш ніж 90 країн світу, і 40
міжнародних або регіональних організацій, про-
мислових об'єктів, об'єднань працівників, неуря-
дових організацій (НУО), фахівців в області послуг
та науковців, що проводили дослідження в галузі
соціальної відповідальності.

Міжнародний Стандарт ISO 26000 призначе-
ний для добровільного застосування. Він не має на
метістворення тарифних бар'єрів у торгівлі, а та-
кож зміни законодавчо визначених зобов'язань
держави або підприємства. Більше того, він не при-
значений для того, аби стати належною основою
для юридичних дій, скарг, захисту в суді або інших
заяв в будь-яких міжнародних, національних або
інших судових процесах, чи для того, щоб цитува-
ти його як свідчення еволюції норм міжнародного
права у сфері забезпечення безпеки праці [15, c.
448].

Інтеграція України у європейське співтовари-
ство, проведення ринкових реформ — все це обу-
мовило не тільки удосконалення діючих правових
норм, а й створення зовсім нових, що відповіда-
ють світовим стандартам та вимогам. Ці стандар-
ти, як і вся чинна міжнародна правнича система,
будуються перш за все на принципах охорони та
захисту прав людини і громадянина [13, c. 11]. В
даний час в Україні проводиться робота з узгод-
ження вітчизняної законодавчої бази в сфері охо-
рони праці з міжнародними правовими нормами.

Впровадження міжнародних стандартів у га-
лузі безпеки праці в Україні має охоплювати на-
ступні напрямки:

— вивчення, узагальнення та впровадження
світового досвіду щодо організації та управління
безпекою праці, поліпшення умов праці та промис-
лової безпеки;

— участь у міжнародних організаціях і програ-
мах з соціально-трудовихпитань і в роботі їх
органів;

— організація проведення та участь у між-
народних наукових та науково-практичних конфе-
ренціях та семінарах з питань адаптації міжнарод-
ної нормативної бази та сертифікації в галузі охо-
рони праці;

— підготовка кадрів з питань охорони праці в
країнах зони ЄС.

У рамках співробітництва України з Євро-
пейським Союзом, відповідно доміжнародної про-
грами Tacis проводиться робота над проектом
"Сприяння узабезпеченні охорони праці в Україні
(з метою підвищення рівня ефективності)". Основ-
ними напрямами цього проекту є удосконалення
нормативно-правової бази в галузі безпеки праці
та соціального страхування від нещасних випадків,
а також економічне врегулювання питань створен-
ня безпечних і здорових умов праці [15, c. 446].

Проте на разі робота щодо узгодження вітчиз-
няних норм і правил у галузі безпеки праці з

міжнародними стандартами ще далека до завер-
шення. Актуальними завданнями, вирішення яких
є необхідним на теоретичному та прикладному
рівнях на разі залишаються метрологічне забезпе-
чення системи стандартів безпеки праці, дослід-
ження питань взаємного зв'язку основних показ-
ників безпеки праці, ергономіки та охорони навко-
лишнього середовища.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Результатом проведеного дослідження стали
такі висновки:

1. Досліджено конвенції та рекомендації
Міжнародної організації праці (МОП), стандар-
ти Міжнародної організації стандартизації
(ІSO), міжнародні стандарти для оцінки систем
управління охороною праці та виробничої без-
пеки.

2. Встановлено спільні та відмінні риси євро-
пейських і міжнародних стандартів в сфері безпе-
ки праці та законодавства України.

3. Запропоновано основні напрями щодо впро-
вадження міжнародних стандартів у галузі безпе-
ки праці в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Більшість показників, які використовуються в

оцінюванні рівня фінансової безпеки, часто є взає-
мозалежними, характеризують різні сторони або
різні рівні одного і того ж процесу чи стану. Взає-
мозв'язок між ними зумовлений певними причи-
нами, які безпосередньо не піддаються спостере-
женню та реєстрації, проте їх врахування є необ-
хідним у процесі прийняття відповідних управлі-
нських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико-методологічними проблемами еко-
номічної та фінансової безпеки, зокрема у регіо-
нальному аспекті, займалися такі зарубіжні і
вітчизняні вчені, як О.М. Бандурка, О.І. Барановсь-
кий, І.Ф. Бінько, В.М. Геєць, В.Є. Духов, М.М. Єр-
мошенко, Я.А. Жаліло, Г.В. Задорожний, П.О. Іва-
щенко, А.Б. Кочинський, В.І. Мунтіян, Є.А. Олєй-
ніков, В.І. Шлемко та багато інших. Оцінюванню
стану економічної безпеки окремих регіонів та її
складових присвячені праці І.О. Александрова,
Н.С. Вавдіюк, З.В. Герасимчук, Т.С. Клебанової,
В.О. Онищенка, О.В. Половяна, В.С. Пономарен-
ка, В.К. Сенчагова, Н.Л. Чернова та інших.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Структурні зміни в економіці вимагають вдос-
коналення методологічних аспектів фінансової
безпеки регіонів із застосуванням методів фактор-
ного аналізу, в тому числі методу головних ком-
понент; використання сучасних пакетів приклад-
них програм.

УДК 519.237.7:[332.146:336-049.5]
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Обгрунтовано доцільність застосування моделі головних компонент в оцінюванні фінансової безпеки регіонів; на ос-
нові запропонованої системи показників виділено головні компоненти, що визначають рівень фінансової безпеки регіону.
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Ключові слова: компонентний аналіз, метод головних компонент, фінансова безпека регі-
ону, складові фінансової безпеки.

Key words: component analysis, the principal components analysis, financial safety of the region,
components of the financial security.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення на основі системи

показників фінансової безпеки регіонів прихова-
них першопричин, які визначають внутрішній ме-
ханізм формування факторів фінансової безпеки
регіонів. Методологічною основою обрано один із
методів багатовимірного факторного аналізу —
метод головних компонент.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При моделюванні складних причинних комп-

лексів часом стикаються з проблемою надлишко-
вості інформації, коли екзогенні змінні х

і
, вклю-

чені в ознаковий простір моделі, висококорельо-
вані (мультиколінеарні). Щоб забезпечити адек-
ватність моделі реальному процесу, вдаються до
заміни такого типу ознакової множини меншою
кількістю некорельованих величин, які б зберіга-
ли всю інформацію щодо причинно-наслідкового
механізму формування явища (процесу) і не впли-
вали на точність результатів аналізу. Інструмен-
том такої заміни є метод головних компонент [2,
с. 149].

Основне призначення методу головних ком-
понент — виявити приховані (латентні) першоп-
ричини, які пояснюють кореляції між ознаками і
змістовно інтерпретуються. Використання мето-
ду грунтується на припущенні, що ознаки х

і
 є

лише індикаторами певних існуючих властивос-
тей явища, які безпосередньо не вимірюються [2,
с. 149].

Суть методу головних компонент полягає у
переході від численної множини хі до мінімальної
кількості максимально інформативних компонент
G

j
 [2, с. 149].
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(1).

Основні задачі методу головних компонент [2,
с. 149]:

— виокремити та ідентифікувати компоненти
G

j
;

— визначити рівні G
j
 для окремих одиниць ста-

тистичної сукупності.
У моделі головних компонент зв'язок між пер-

винними ознаками і компонентами описується як
лінійна комбінація

(2),

де z
i
 — стандартизовані значення і-ї ознаки з

одиничними дисперсіями; сумарна дисперсія до-
рівнює кількості ознак m; а

ij
 — факторне наванта-

ження j-ї компоненти на і-у ознаку.
Навантаження а

ij
 характеризує щільність зв'яз-

ку між і-ю ознакою та j-ю компонентою і як будь-
яка міра щільності зв'язку змінюється в межах від
0 до ± 1.

Кожній ознаці властива своя факторна струк-
тура. Чим менше компонент навантажує ознаку,
тим простішою вважається її факторна структура
[2, с. 149].

Для дослідження було сформовано сукупність
показників фінансової безпеки п'яти промислових
регіонів України. Вихідні дані подано у таблиці 1.
Де V_1 — ВРП, млн грн.; V_2 — Валовий регіо-
нальний продукт у розрахунку на одну особу, грн.;
V_3 — Індекси споживчих цін (грудень до грудня
попереднього року); V_4 — Динаміка суми забор-
гованості з виплати заробітної плати, млн грн.; V_5
— Обсяги прямих іноземних інвестицій на одну
особу населення (наростаючим підсумком; тис.
дол. США); V_6 — Коефіцієнт покриття експор-
том імпорту; V_7 — Рівень безробіття населення
(за методологією МОП), % до економічно актив-
ного населення; V_8 — Відношення дефіциту дер-
жавного бюджету до валового регіонального про-

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунків

Складено автором за даними [4, 5, 6].

Таблиця 2. Власні числа компонент
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дукту (ВРП), %; V_9 — Обсяг зовнішнього держав-
ного боргу до ВРП, %; V_10 — Обсяг внутрішньо-
го державного боргу до ВРП, %; V_11 — Відно-
шення витрат до доходів населення; V_12 — Об-
сяг міжбюджетних трансфертів, що надаються ре-
гіональним бюджетам з центрального бюджету,
грн. на особу; V_13 — Фінансові результати від
звичайної діяльності підприємств до оподаткуван-
ня (млн грн.). ДК_11 — Дніпропетровська область
за даними 2011 року; ДЦ_11 — Донецька область
за даними 2011 року; З_11 — Запорізька область
за даними 2011 року; Л_11 — Луганська область
за даними 2011 року; П_11 — Полтавська область
за даними 2011 року.

Реалізацію алгоритму моделі головних компо-
нент здійснено за допомогою програми
STATISTICA 6.0 [1].

Для проведення факторного аналізу застосо-
вуємо модуль факторного аналізу Statistics/
Multivariate Exploratory Techniques/Factor
Ananlysis (Багатовимірні методи/факторний
аналіз).

На практиці, при визначенні кількості голов-
них компонент, користуються наступними крите-
ріями:

— критерій Кайзера. Згідно з даним критерієм,
головними є компоненти, власні числа яких більше
1 ( λj >1 ). Адже якщо фактор не виділяє диспер-
сію рівну за величиною, принаймні, одній змінній,
то він вилучається;

—  критерій Кеттеля — "кам'янистий обвал".
Цей критерій передбачає графічне зображення

власних чисел кореляційної матриці в низхідному
порядку. Відбір головних компонент слід припи-
нити там, де спад значень власних чисел макси-
мально уповільнюється, а ламана — близька до
горизонтальної прямої лінії [3].

Зазвичай ці два критерії поєднують з метою
вибору оптимальної кількості компонент, які б
пояснювали максимальну частку сумарної дис-
персії. Так, за критерієм Кайзера, перші три ком-
поненти є головними, адже їх власні числа більші
1 (табл. 2).

За критерієм Кеттеля, в даній ситуації, одно-
значно не можливо визначити кількість головних
компонент (рис. 1).

График собственных значений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Число собств. значений

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

Зн
ач

.

Рис. 1. Власні числа кореляційної матриці

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

V_1 0,101 -0,427 0,886 

V_2 -0,399 -0,653 0,572 

V_3 -0,518 -0,098 0,230 

V_4 -0,195 -0,404 -0,763 

V_5 0,209 -0,806 0,123 

V_6 -0,035 0,788 0,490 

V_7 0,785 -0,246 -0,210 

V_8 0,834 -0,090 0,193 

V_9 0,957 -0,015 0,193 

V_10 0,960 0,043 0,101 

V_11 -0,061 0,782 0,283 

V_12 -0,841 -0,266 0,249 

V_13 0,598 -0,143 0,081 

Общ.дис. 4,738 2,825 2,279 

Доля общ 0,364 0,217 0,175 

Таблиця 3. Таблиця факторних навантажень
для 3 головних компонент
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Аналіз емпіричних значень факторних наван-
тажень свідчить про існування щільного зв'язку
між змінними (показниками) та відповідними фак-
торами (табл. 3).

За даними таблиці 3, лише частка перших трьох
компонент у сумарній дисперсії є вагомою (36,4 %,
21,7 та 17,5 % відповідно), що свідчить про достат-
ньо високу повноту факторизації — майже 76 % .
Так, першому фактору відповідають високі зна-
чення коефіцієнтів кореляції зі змінними, якими
є: V7, V8, V9, V10 та V12. Частка першої головної

компоненти у загальній дисперсії становить май-
же 36,4 %. Другий фактор має щільний зв'язок з
показниками V2, V5, V6 та V11. Друга компонен-
та пояснює 21,7 % загальної дисперсії. Третя ком-
понента навантажує показники V1 та V4 та пояс-
нює 17,5 % сумарної варіації.

При правильно визначеній кількості головних
компонент, значення факторних навантажень ви-
являють певні закономірності, які проявляються в
наступному: факторні навантаження об'єднують
змінні в групи, які характеризуються високими
значеннями коефіцієнтів кореляції з певним фак-
тором та, відповідно, відсутність щільного зв'язку
з іншими. Проте, незважаючи на виявлені законо-
мірності, складна факторна структура, яка прояв-
ляється у тому, що навантаження окремих голов-
них компонент на певні ознаки перетинаються,
дещо ускладнює ідентифікацію факторів та їх
інтерпретацію. У такому разі необхідно перейти
від складної факторної структури до простої, коли
значення факторних навантажень змінних набли-
жаються до 1 або до 0. Пошук факторної структу-
ри, що має чітку інтерпретацію, передбачає засто-
сування процедури обертання, при цьому кількість
факторів та ступінь факторизації не змінюються.

Так, система STATISTICA містить розроблені
алгоритми обертання, зокрема варімакс, кварті-
макс, біквартімакс, еквімакс та ін. З-поміж зазна-
чених, найчастіше використовують процедуру вар-

імакс (Varimax). У результаті застосуван-
ня процедури обертання за допомогою
опції Varimax normalized (варімакс норма-
лізований) у програмі STATISTICA, отри-
мано таблицю факторних навантажень,
значення яких є наближеними до 1 або до
0, що спрощує факторну структуру та по-
легшує інтерпретацію визначених фак-
торів (табл. 4).

Процедура обертання привнесла
певні зміни у факторну структуру. Зок-
рема власні значення і внесок окремих
компонент у загальну дисперсію дещо
змінилися, проте рівень факторизації
процедура не змінює (75,7 %). У цілому,
застосування процедури обертання
спростило факторну структуру, що
проявляється у чіткій закономірності
групування змінних (показників) в ме-
жах конкретного фактора. Це забезпе-
чує можливість їх змістовної інтерпре-
тації (рис. 2).

Так, фактор 1 має щільний кореляц-
ійний зв'язок з показниками "Відношен-
ня дефіциту державного бюджету до
(ВРП)", "Обсяг зовнішнього державного
боргу до ВРП", "Обсяг внутрішнього дер-
жавного боргу до ВРП" та "Обсяг
міжбюджетних трансфертів". Тому да-
ний фактор ідентифікуємо як "бюджет-
ний сектор". Його внесок у загальну дис-
персію становить 36,4 %.

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

V_1 -0,154 -0,124 0,968 

V_2 0,353 0,236 0,856 

V_3 0,504 -0,044 0,274 

V_4 0,218 0,754 -0,409 

V_5 -0,238 0,609 0,530 

V_6 0,035 0,322 -0,016 

V_7 -0,781 -0,927 -0,084 

V_8 -0,844 -0,029 0,165 

V_9 -0,965 -0,092 0,118 

V_10 -0,962 -0,090 0,009 

V_11 0,070 -0,810 -0,185 

V_12 0,820 0,086 0,398 

V_13 -0,605 0,076 0,113 

Общ.дис. 4,731 2,663 2,448 

Доля общ 0,364 0,205 0,188 

Таблиці 4. Таблиця факторних навантажень
для 3 головних компонент

Фактор.нагрузки, фактор 1 и фактор   2 и фактор   3

Вращение: Варимакс  нормал.

Выделение: Главные компоненты
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Рис. 2. Графік факторних навантажень
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Висока кореляція між змінними, що відповіда-
ють "Рівень безробіття населення", "Відношення
витрат до доходів населення" факторною віссю
другої компоненти (Ф2), дає підстави ідентифіку-
вати її як "соціальний сектор". При чому, показ-
ники мають щільний, але обернений зв'язок з фак-
торною віссю, яка, в цілому, пояснює 20,5 % за-
гальної дисперсії.

Третя факторна вісь (Ф3) сильно корелює з
показниками ВРП та ВРП на 1 особу. Тож третій
фактор, частка якого у загальній дисперсії стано-
вить 18,8 %, можна визначити як "рівень виробниц-
тва регіону".

Застосування компонентного аналізу в дослі-
дженні фінансової безпеки регіонів забезпечило
ідентифікацію першопричин, що пояснюють коре-
ляцію між показниками, які є індикаторами стану
та ефективності процесів, що характеризують
фінансову безпеку регіону.

Отже, фінансову безпеку регіону визначають
три компоненти — бюджетний сектор, соціальний
сектор та рівень виробництва регіону, які в сумі
пояснювали 75,7 % варіації (табл. 5).

Математичний запис отриманих результатів
можливо інтерпретувати таким чином:

Бюджетний сектор:
Ф1 = 0,82*V12 — 0,844*V8 — 0,965*V9 —

0,962*V10.
Соціальний сектор:
Ф2 = — 0,927*V7 — 0,81*V11.
Рівень виробництва регіону:
Ф3 = 0,968*V1 — 0,856*V2.
Запропонований підхід дає можливість на ос-

нові внутрішніх джерел інформації розробити
комплекс заходів щодо управління фінансовою
безпекою регіонів, спрямованих на управління
факторами мезосередовища.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
За допомогою моделі головних компонент виз-

начено основні внутрішні фактори фінансової без-
пеки регіонів та встановлено їх взаємозв'язок з
відповідними індикаторами. Виділення трьох ос-
новних факторів фінансової безпеки регіонів
підтверджує комплексність, багатовимірність та
системність даної характеристики стану фінансо-
вої безпеки. Отримані результати можуть бути ви-

користані для побудови багатофакторної моделі
фінансової безпеки регіонів.

Література:
1. Боровиков В.П. Статистический анализ и

обработка данных в среде Windows / В.П. Боро-
виков, И.П. Боровиков. — М.: ИИД "Филинъ",
1998. — 608 с.

2. Єріна А.М. Статистичне моделювання та
прогнозування: навч. посібник / Єріна А. М. — К.:
КНЕУ, 2002. — 170 с.

3. Янковой О.Г. Моделювання парних зв'язків
в економіці: навч. посібник /О.Г. Янковой. — Оде-
са: Оптимум, 2001. — 198 с.

4. Головне управління статистики у Дніпропет-
ровській області [Електронний ресурс]: офіційний
веб-сайт. — Режим доступу: http://
www.dneprstat.gov.ua. — Назва з екрана.

5. Державна служба статистики України
[Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. — Ре-
жим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. — Назва
з екрана.

6. Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України [Електронний ресурс]: офіційний
веб-сайт. — Режим доступу: http://me.gov.ua. —
Назва з екрана.

References:
1. Borovikov, V. P. and Borovikov, I. P. (1998),

Statisticheskij analiz i obrabotka dannykh v srede
Windows [A statistical analysis and processing of data
in the environment of Windows], Filin, Moscow,
Russia.

2. Yerina, A.M. (2001), Statystychne mode-
liuvannia ta prohnozuvannia [Statistical Modeling and
Forecasting], KNEU, Kyiv, Ukraine.

3. Yankovoj, O. H. (2001), Modeliuvannia par-
nykh zv'iazkiv v ekonomitsi [Modeling of dual relations
in the economy], Optymum, Odesa, Ukraine.

4. The official site of Main Department of Statistics
in Dnipropetrovsk region: http://www.dnepr-
stat.gov.ua

5. The official site of State Statistics Service of
Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua

6. The official site of Ministry of Economic
Development and Trade of Ukraine: http://me.gov.ua
Стаття надійшла до редакції 27.02.2014 р.

Фактор 

(Fi) 
Змінні, які навантажує факторна вісь 

Факторне 

навантаження 

Власне 

число, λ 

Частка 

дисперсії, 
% 

Змістовна 

інтерпретація 
фактора 

Ф1 

Відношення дефіциту державного бюджету до 

ВРП» 
-0,844 

4,74 36,4 
Бюджетний 

сектор 
Обсяг зовнішнього державного боргу до ВРП -0,965 

Обсяг внутрішнього державного боргу до ВРП -0,962 

Обсяг міжбюджетних трансфертів 0,820 

Ф2 Рівень безробіття населення»,  -0,927 2,82 20,5 Соціальний 

сектор Відношення витрат до доходів населення -0,810 

Ф3 ВРП 0,968 2,28 18,8 Рівень 

виробництва 

регіону 
ВРП на 1 особу 0,856 

 Всього - 9,84 75,7 - 

Таблиця 5. Головні компоненти (фактори) фінансової безпеки регіону
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток суб'єктів підприємницької діяльності

є однією з важливих умов поступального розвитку
агропродовольчої сфери, нарощування виробницт-
ва аграрної продукції, підвищення рівня продоволь-
чої безпеки, підвищення рівня зайнятості і доходів
сільського населення, вирішення соціальних проблем
сільських територій.

Суб'єкти підприємницької діяльності в агро-
продовольчій сфері — юридичні і фізичні особи —
фермерські господарства, організації споживчої
кооперації, індивідуальні підприємці та особисті
підсобні господарства здійснюють значний внесок
у забезпечення населення продуктами харчування.
Вони обробляють значну частину сільськогоспо-
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дарських земель і виробляють значні обсяги аграр-
ної продукції країни. Даний сектор сільської еко-
номіки відіграє і буде надалі відігравати важливу
роль у продовольчому забезпеченні населення краї-
ни, формуванні зайнятості і доходів сільського на-
селення, збереженні і розвитку сільських територій,
відтворення їх ресурсів та культурних цінностей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Практичні і теоретичні аспекти формування і
функціонування підприємництва в агропродо-
вольчій сфері одержали своє досить всебічне вис-
вітлення у цілій низці робіт. Разом з тим, багато-
аспектність зазначеної проблеми, динамізм та ва-
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ріативність здійснення підприємництва в агропро-
довольчій сфері вимагають постійного удоскона-
лення науково-методичної бази. Підприємницька
діяльність як перспективна сфера економічного
розвитку вивчалася багатьма вітчизняними та за-
рубіжними вченими-економістами досить довгий
період часу. Особливої уваги заслуговують нау-
кові праці таких дослідників, як О.М. Балакірєва,
С.Б. Кривка, М.Й. Маліка, П.М. Макаренко, І. Про-
поки та ін.

Незважаючи на значну наукову опрацьо-
ваність проблеми, необхідним є подальше вивчення
різноманітних проблем, що виникають в процесі
динамічних змін соціально-економічного середо-
вища, яке у значній мірі зумовлює весь процес роз-
витку підприємницької діяльності у агропродо-
вольчій сфері.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є висвітлення підходів

щодо формування організаційно-економічного
забезпечення розвитку підприємництва у агропро-
довольчій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Характерна особливість соціально-еконо-
мічного становища України полягає у посиленні
диспропорцій у рівнях розвитку між окремими ре-
гіональними соціально- економічними системами
та секторами економіки. Але особливо великий
розрив спостерігається між сільськими та міськи-
ми територіями, а отже, за "життєвими шансами,
які вони можуть забезпечити відповідним катего-
ріям населення" [1].

Варто зазначити, що в сільській місцевості нині
проживає третина населення України (або понад
15 млн осіб), з яких майже 60 % перебуває за ме-
жею бідності. На селі найбільш гостро виявляють-
ся проблеми безробіття та низького рівня життя.
Майже 3 млн осіб із 8 млн працездатних не мають
стабільного місця роботи і надійних джерел до-
ходів, а ще близько 1 млн найактивніших сільських
жителів перебувають на тимчасових заробітках у
великих містах України та поза її межами [4].

У свою чергу, це потребує формування орган-
ізаційно-економічних заходів сприяння розвитку
підприємницької діяльності у агропродовольчій
сфері. Результатом реалізації таких заходів має
стати поступова трансформація менталітету
сільських мешканців у напрямку формування рин-
ково орієнтованої поведінки на основі диверсифі-
кації видів економічної діяльност. Головна ж мета
розвитку підприємницької діяльності у агропро-
довольчій сфері полягає у забезпеченні соціаль-
но-економічного розвитку сільських населених
пунктів з одночасним збереженням сільської
ідентичності [2].

У результаті аналізу підприємницького потен-
ціалу агропродовольчої сфери виявлено: вузькість
сільського споживчого ринку, низький рівень тех-

нічної оснащеності значної кількості суб'єктів
підприємницької діяльності, що зумовлена обме-
женістю доступу до високих технології та неста-
чею сучасного обладнання; низький рівень сучас-
ної освіти сільських керівників, що зумовлює ух-
валення помилкових управлінських рішень; недо-
статній рівень інформаційного забезпечення
бізнес-структур, який не забезпечує оперативної
адаптації до вимог місцевих ринків збуту; нероз-
винену базу інвестиційного забезпечення підприє-
мництва у агропродовольчій сфері; відстале інже-
нерне, транспортне та соціальне інфраструктур-
не забезпечення аграрного виробництва. На основі
проведеного дослідження нами сформульовані
чинники стимулюючого та гальмуючого впливу на
розвиток підприємництва у агропродовольчій
сфері:

1. Чинники гальмуючого впливу: нерозви-
неність ринкового інфраструктурного забезпечен-
ня; відсутність єдиної системи інформаційного
забезпечення і статистичного обліку; низький
рівень координаційної підтримки на муніципаль-
ному і поселенському рівнях; недосконалість за-
конодавства у сфері підприємництва в цілому; не
сформований чіткий механізм передачі у володін-
ня та (або) у користування земельних ділянок, бу-
динків, будівель, споруд, нежитлових приміщень;
відсутність дієвих механізмів взаємодії суб'єктів
малого, середнього та великого підприємництва;
низький рівень розвитку соціального інфраструк-
турного забезпечення.

2. Чинники стимулюючого впливу: належний
розвиток інфраструктурного забезпечення роз-
витку підприємництва, створення бізнес-інкуба-
торів; формування нових підходів і створення не-
обхідних умов для розвитку підприємницького
сектора; підвищення ролі громадських організацій
у захисті інтересів підприємців; вдосконалення
правової бази у сфері підприємництва на рівні ре-
гіональних соціально-економічних систем; на-
явність попиту та пропозиції на ринку землі; роз-
виток альтернативних джерел фінансового забез-
печення (кредитних споживчих кооперативів гро-
мадян); досить високий рівень інвестиційної при-
вабливості підприємництва у агропродовольчій
сфері.

На сьогодні, пройшовши шлях становлення в
нових умовах розвитку ринкової економіки, суб-
'єкти підприємницької діяльності у агропродо-
вольчій сфері створили аграрний устрій, який по-
ряд з крупно-товарним виробництвом дозволяє
стверджувати про наявність багатоукладності в
агарній галузі країни.

При цьому, сектору підприємництва у агро-
продовольчій сфері притаманні позитивна дина-
міка і значний потенціал зростання, реалізація
якого в даний час забезпечується такими організа-
ційно-економічними заходами: державне регулю-
вання розвитку підприємницької діяльності; само-
регулювання і саморозвиток суб'єктів підприєм-
ницької діяльності; регулювання агробізнесу з
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боку суб'єктів ринкового інфраструктурного за-
безпечення; регіональне регулювання ефективно-
го функціонування суб'єктів підприємницької
діяльності з урахуванням природо-ресурсного за-
безпечення та інтересів територіальних утворень;
регулювання ринку продовольства з боку спожи-
вачів і громадських організацій.

Основним завданням державного регулюючо-
го впливу на розвиток підприємництва у агропро-
довольчій сфері є реалізація соціально-економіч-
ної політики держави в сфері виробництва, роз-
поділу і реалізації продовольчих ресурсів у кон-
тексті забезпечення належного рівня продоволь-
чої безпеки країни та збереження екологічної
рівноваги. Регіональне регулювання ефективного
функціонування суб'єктів підприємництва перед-
бачає: оцінку рівня інвестиційної привабливості
суб'єктів підприємницької діяльності; розробку
цільових регіональних програм розвитку підприє-
мництва у агропродовольчій сфері з урахуванням
природо-ресурсного потенціалу та інтересів тери-
торії; місцеве фінансово-бюджетне, податкове і
цінове регулювання; соціальний захист малозабез-
печених верств населення [3].

Регулювання розвитку підприємництва з боку
суб'єктів ринкового інфраструктурного забезпе-
чення повинне забезпечувати ринкові умови роз-
витку підприємницької діяльності, зокрема, фор-
мування ринків засобів виробництва та широкого
вибору фінансових інструментів для їх придбан-
ня, фінансово-кредитну підтримку та інформац-
ійно-консультаційне забезпечення підприємців,
страхування ризиків підприємницької діяльності.
Саморозвиток і саморегулювання підприємниць-
ких структур у агропродовольчій сфері спрямова-
не на забезпечення прибуткової їх діяльності та
самофінансування, через реалізацію таких заходів,
як маркетингові дослідження ринків продоволь-
ства, оновлення і розширення асортименту про-
дукції; розробка бізнес-планів; налагодження вер-
тикально-інтегрованих зв'язків між суб'єктами
продовольчого ринку; оцінка рівня ризикованості
підприємницької діяльності. Мета регулювання
ринку продовольства з боку споживачів та гро-
мадських організацій полягає у захисті прав спо-
живачів та гарантування безпеки харчових про-
дуктів для їх здоров'я і життя [5].

Основними завданнями, що постають сьогодні
перед вітчизняним підприємництвом у агропродо-
вольчій сфері є формування ефективного конку-
рентного середовища, розширення структури про-
позицій на внутрішньому ринку товарів та послуг,
стимулювання інноваційного розвитку, відрод-
ження підприємницької ініціативи населення,
створення додаткових робочих місць, підвищення
рівня зайнятості, зміцнення економіки країни.
Невід'ємними складовими сучасного підприєм-
ництва є малий та середній бізнес. На нього по-
кладаються функції прискорення структурної пе-
ребудови економіки, підвищення організаційної
ефективності використання національних ре-

сурсів. З огляду на це нами розроблено комплекс
організаційно-економічних заходів щодо розвит-
ку суб'єктів малих форм господарювання у агро-
продовольчій сфері за сучасних умов:

1. Організаційні заходи:
— законодавчі: уніфікація норм законодавства

щодо розвитку малих та середніх підприємниць-
ких структур, надання пільг з податку на майно
споживчим кооперативам, удосконалення земель-
них відносин;

— інституційні: створення фонду кредитного
забезпечення суб'єктів малих і середніх форм гос-
подарювання; формування системи державно-
приватного партнерства, лізинг; прокат техніки;
надання допомоги у формуванні інфраструктур-
ного забезпечення; впорядкування земельних
відносин, створення системи інформаційно-кон-
сультаційного обслуговування та підготовки
кадрів, інтеграція організацій споживчої коопе-
рації і створення єдиного кооперативного секто-
ра суб'єктів малих форм господарювання, форму-
вання системи територіально-громадського само-
врядування.

2. Економічні заходи: надання грантів ферме-
рам та підприємцям-початківцям, у тому числі на
побутове облаштування, встановлення мінімаль-
них закупівельних цін на вироблену продукцію,
компенсація споживчим кооперативам витрат на
придбання обладнання, субсидування витрат на
будівництво сімейних тваринницьких ферм, надан-
ня грантів компаніям, на просування інноваційних
продуктів, удосконалення заходів митної політи-
ки, обмеження зростання тарифів на енергоресур-
си, субсидії на оформлення земельних ділянок,
субсидування процентних ставок за кредитами,
субсидії за здану продукцію тваринництва.

Метою пропонованих нами заходів щодо
підтримки суб'єктів підприємницької діяльності у
агропродовольчій сфері є розвиток сільськогоспо-
дарського та несільськогосподарського підприє-
мництва, збільшення обсягів реалізації продукції,
підвищення рівня її конкурентоспроможності,
підвищення зайнятості та доходів сільського на-
селення.

На основі окреслених заходів нами запропо-
новано організаційно-економічний ціле-
спрямований механізм підтримки підприємницт-
ва у агропродовольчій сфері, який вибудуваний на
загальносистемних принципах цільової спрямова-
ності, структурної збалансованості та ресурсної
забезпеченості.

Даний механізм охоплює чотири взаємопов'я-
зані блоки: аналітичний, програмно-цільовий, блок
практичної реалізації та підсумковий блок і перед-
бачає пряму участь державних та місцевих органів
управління, великого підприємництва, громадсь-
ких організацій, сільського населення і безпосе-
редньо малих та середніх підприємницьких струк-
тур.

Аналітичний блок передбачає аналіз наявної
структури підприємництва та його інфраструк-
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турного забезпечення, а також можливих верти-
кальних і горизонтальних зв'язків, на основі яких у
майбутньому може бути сформований кластер або
обрана найбільш раціональна форма їх об'єднан-
ня. Програмно-цільовий блок передбачає вибір
стратегії розвитку підприємництва у агропродо-
вольчій сфері з урахуванням критеріїв ефектив-
ності. Підсумковий блок конкретизує цілі і завдан-
ня реалізованої політики з урахуванням впливу
зовнішніх чинників, визначає умови та фактори їх
досягнення.

Вирішення завдань розвитку підприємництва
у агропродовольчій сфері розподілено між дер-
жавними, регіональними та місцевими програма-
ми та відомствами, що відповідають за їх реаліза-
цію, але при цьому відсутня реальна координа-
ція їх виконання на всіх рівнях управління, зокре-
ма районного та поселенського рівнів. У зв'язку з
цим ми пропонуємо створити на рівні регіонів дво-
рівневу систему підтримки підприємництва у аг-
ропродовольчій сфері, що включає місцеві районні
та поселенські центри, які повинні активно взає-
модіяти між собою та органами влади.

Підтримка підприємництва на муніципально-
му рівні спрямована, як правило, на його розви-
ток відповідно до галузевої структури економіки
в сферах, які забезпечують виробництво товарів і
надання послуг населенню. При цьому цілеспря-
мована підтримка повинна забезпечувати форму-
вання ланцюжків коопераційних зв'язків між суб-
'єктами підприємництва у агропродовольчій сфері
таким чином, щоб мало місце формування проф-
ільних кластерів. Зважаючи на специфіку певних
територіальних утворень, необхідно підібрати під
зазначену мету форми підтримки підприємницт-
ва, а саме — надання пільгової оренди, створення
та фінансування бізнес-структур, що надають кон-
сультаційні та організаційні послуги. Районні
центри підтримки розвитку підприємництва на
своєму рівні повинні забезпечити комплексну взає-
модію підприємців між собою. При цьому, з орга-
нами місцевого самоврядування можуть бути
сформовані такі сучасні форми підтримки форму-
вання ланцюжків кооперації необхідного типу
спеціалізації, як використання концесійних угод,
механізмів муніципально-приватного партнерства.
Гарантами при кредитних позиках або випуск інве-
стиційних облігацій можуть виступати не лише
районні адміністрації, а і районні або регіональні
об'єднання підприємців.

Для підтримки підприємництва на поселенсь-
кому рівні необхідно ініціювати муніципальними
центрами створення віддалених робочих місць,
забезпечувати їх інформаційну та організаційну
взаємодію з органами місцевого самоврядування
та районними об'єднаннями підприємців, надання
допомоги у пошуку та наданні виробничих та офіс-
них приміщень, організацію збуту продукції.

Основними напрямами діяльності пропонова-
ної дворівневої системи цілеспрямованої підтрим-
ки розвитку підприємництва є:

— комплексне обслуговування суб'єктів
підприємництва у агропродовольчій сфері на
різних етапах їх створення та функціонування.

— забезпечення взаємодії суб'єктів малого
підприємництва з органами місцевого самовряду-
вання в режимі "одного вікна";

— майнова підтримка малого підприємництва
у агропродовольчій сфері через надання в оренду
офісних, виробничих та складських приміщень, зе-
мельних ділянок та обладнання;

— навчання та перепідготовка кадрів;
— активне використання механізмів муніци-

пально-приватного партнерства, надання гарантій
адміністрацією області або муніципального утво-
рення під важливі для підвищення цілісності еко-
номіки відповідної регіональної соціально-еконо-
мічної системи або муніципального утворення
інвестиційні проекти під інвестиційні облігації або
відкриття кредитних ліній.

Основними результатами функціонування дво-
рівневої системи підтримки підприємництва у аг-
ропродовольчій сфері має стати не арифметичне
збільшення кількості ефективно працюючих
бізнес-структур, зростання обсягів реалізованої
ними продукції і наданих послуг, підвищення про-
фесійного рівня працівників, а формування цільо-
вих кластерів, що виробляють конкурентну на
зовнішніх ринках продукцію. Крім того, результа-
том такої цілеспрямованої роботи має також ста-
ти збільшення чисельності сільського населення,
зайнятого у сфері високотехнологічного малого
підприємництва; підвищення частки суб'єктів
підприємництва у агропродовольчій сфері, які от-
римують державну і муніципальну підтримку у
формі державно- приватного та муніципально-
приватного партнерства; створення єдиного
інформаційного простору, що забезпечує доступ
малих підприємств до всіх наявних інформаційних
ресурсів регіону як об'єднання створюваних на
сьогодні єдиних баз інформаційних ресурсів.

Активізація підприємницької діяльності у аг-
ропродовольчій сфері сприяє розширенню сфери
зайнятості сільського населення, збільшення і ста-
білізації їх доходів, що може істотно підвищити
рівень життя, а це неминуче призведе до позитив-
них змін демографічної ситуації на селі.

У результаті проведених досліджень нами про-
понується на районному рівні запровадити клас-
терну модель розвитку підприємництва, яка вклю-
чає в себе ключові селоутворюючі підприємства.

Однією з цілей створення кластерної моделі є
уповільнення процесу міграції працездатного на-
селення з села до міста, а це можливе лише при
забезпеченні належних умов роботи та рівня за-
робітної плати, порівняно з міськими. При цьому
найбільш ефективним заходом є створення і реалі-
зація кластерної моделі інфраструктурного забез-
печення села, в якій успішно взаємодіють великі
та малі аграрні бізнес-структури, переробні
підприємства, малі підприємства, приватні
підприємці, підприємства сфери послуг, сільсько-
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го туризму та інші.
Ідея проекту полягає у створенні на районно-

му рівні цілеспрямованої кластерної моделі
сільського населеного пункту з розвиненою інфра-
структурою, що є адекватною принципам сталого
розвитку регіональних соціально-економічних
систем.

Учасниками інноваційного кластеру є підприє-
мства, які здійснюють господарську діяльність у
сільській місцевості, наукові організації, середні
професійні та вищі навчальні заклади; фінансова
інфраструктура, що охоплює банки, страхові,
лізингові, консалтингові, маркетингові компанії;
логістична та комунальна інфраструктура (водо-,
газо- та енерго-постачальні організації, підприє-
мства транспорту, тощо).

Фінансування створення та розвитку класте-
ра має здійснюватись за рахунок коштів його учас-
ників, а також за підтримки обласного бюджету,
тобто державно-приватне інвестування. Крім того,
рамках формування моделі інноваційного класте-
ра на районному рівні вважаємо за необхідне
організацію діяльності суб'єктів підприємництва в
обслуговуючих галузях.

Велике значення в розвитку підприємництва у
агропродовольчій сфері відіграють соціальні інно-
вації. Соціальні інновації в контексті підприємниц-
тва у агропродовольчій сфері — це приватні гро-
мадянські ініціативи щодо поліпшення сільського
життя, що виникають і розвиваються на локаль-
ному рівні у сільських громадах і забезпечують
мультиплікативний вплив на економічний розви-
ток громади і території [1].

Соціальні інновації мають бути реалізовані че-
рез територіальні органи місцевого самоврядуван-
ня, шляхом створення сільськогосподарських ко-
оперативів та споживчих товариств діяльність
яких спрямована на задоволення соціально-побу-
тових потреб громадян, що мешкають на
відповідній території, а їх фінансування яких може
здійснюватися, як за рахунок коштів зазначених
громадян (пайових внесків), так і на основі дого-
вору між органами ТОС і органами місцевого са-
моврядування з використанням коштів місцевого
бюджету.

ВИСНОВКИ
Становлення і розвиток малого підприємниц-

тва у агропродовольчій сфері має за основу такі
підходи: особлива роль сільського господарства як
пріоритетної сфери діяльності у агропродовольчій
сфері; раціональне використання природного, де-
мографічного, економічного, ресурсного та істо-
рико-культурного потенціалу сільських територій;
основними напрямками розвитку підприємництва
у агропродовольчій сфері мають стати не лише
напрями, де "не працює" велике підприємництво,
а й моделі цілеспрямовано створюваних кластерів,
зорієнтованих забезпечення конкурентоспромож-
ності продукції, у т.ч. на зовнішній ринок; зорієн-
тованість, з одного боку, на максимальне викорис-

тання місцевих ресурсів, а з іншого — на широкий
розвиток "міських" видів діяльності. Перший на-
прям є більш природним і доступним, а також менш
капіталомістким для місцевого населення, проте
він не може гарантувати повну зайнятість населен-
ня і забезпечувати високі доходи.

Другий напрям, має супроводжуватися розвит-
ком інфраструктури, забезпечувати зайнятість
значної частини населення і гарантувати більш
високий рівень доходів. При цьому, у якості до-
даткових видів діяльності мають створюватися
єдині технологічні ланцюги з виробництва готових
продуктів.

Послідовна реалізація запропонованих заходів
сприятиме комплексному розвитку підприємниц-
тва та формуванню принципово нових управлінсь-
ких технологій цілеспрямованого створення кла-
стерів на базі економіки агропродовольчої сфери.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринковий розвиток земельних відносин, що

відбувається в процесі аграрної реформи в
Україні спрямований не лише на зміну форм
власності і господарювання на землі, а й на
більш раціональне використання земельних ре-
сурсів, збереження родючості грунтів і забез-
печення належної охорони земель.

УДК 631.452:631.111.3

О. В. Семенда,
аспірант, Уманський національний університет садівництва

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ
ТА ОХОРОНИ ЯКОСТІ ГРУНТІВ

O. Semenda,
graduate, Uman national University of horticulture

DIRECTION OF INCREASING FERTILITY AND PROTECTION OF SOIL QUALITY

Обгрунтовано науково-методичні засади раціонального землекористування, організаційного і еколого-економ-
ічного відтворення родючості грунтів сільськогосподарських підприємств. Серед заходів раціонального викорис-
тання і охорони якості земель значна увага приділена дотриманню сівозмін, тому що найважливішим організаційним
елементом раціонального землекористування ми вважаємо систему сівозмін, що розробляється для кожного сільсько-
господарського підприємства з урахуванням його спеціалізації, природно-кліматичних умов та якісної оцінки грун-
тового покриву. Дотримання сівозміни дозволить підвищити урожайність зернових та технічних культур.

Разом з тим зроблено висновок, що екстенсивне землеробство призводить до виснаження землі, екологічного
навантаження на довкілля. Земля використовується з повним ігноруванням фізичного закону повернення взятих по-
живних речовин, що приводить до втрат гумусу внаслідок незбалансованого внесення і виносу органічної речовини.
Це підтверджують дані агрохімічного обстеження земель за вмістом гумусу в Черкаській області. Накреслено систе-
му організаційних, економічних і екологічних заходів та пропозицій стосовно ефективного відтворення родючості
грунтів та її збереження сільськогосподарськими підприємствами.

Substantiated scientific-methodical bases of rational land use, institutional and ecological-economic reproduction
of soil fertility of agricultural enterprises. Among the measures on rational use and protection of land quality, considerable
attention is paid to observance of crop rotation, because the most important organizational element of the rational use of
land we consider the system of crop rotation, that is developed for each agricultural enterprise taking into account its
specialization, the climatic conditions and the qualitative assessment of soil cover. Maintenance of crop rotation will
increase yield of grain and industrial crops.

However, concluded that extensive farming leads to the depletion of the earth, ecological load on the environment.
The land is with complete disregard for the physical law of return taken nutrients, which leads to the loss of humus in the
result of unbalanced making and the removal of organic matter. This is confirmed by the data of agrochemical land
survey with the humus content in Cherkassy region. Written system of organizational, economic and environmental
measures and proposals for effective reproduction of soil fertility and conservation of agricultural enterprises.

Ключові слова: землекористування, родючість грунтів, відтворювальні заходи, грунтоза-
хисні сівозміни, баланс гумусу, охорона земель, сільськогосподарські землі.

Key words: land use, soil fertility, reproductive activities, soil crop rotations, balance of humus,
protection of land, agricultural land.

Важливість відтворення гумусу в грунтах,
щорічні втрати якого за даними ННЦ "Інсти-
туту землеробства" НААН України в серед-
ньому складають 600—700 кг/га обумовлюєть-
ся специфічністю землі, яка з одного боку є
природним ресурсом і середовищем існування
людського суспільства, а з іншого — основним
засобом виробництва у сільському госпо-
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дарстві, центральним стрижнем у побудові со-
ціально-економічних відносин на селі, а також
основою для забезпечення продовольчої без-
пеки держави [5, с. 8].

Крім того надмірна розораність сільсько-
господарських угідь нашої держави — 78,5%,
а в деяких адміністративних областях понад
85,0% (для порівняння в Польщі — 40,0%,
Чехії — 37,2%, у США — 20,0%) та значні те-
риторії, які дефляційно небезпечні (19,1 млн
га), зазнають водної ерозії (13,1 млн га), ма-
ють підвищену кислотність (10,7 млн га) рад-
іаційно забруднені Чорнобильською аварією
(8,4 млн га) засолені і солонцюваті та інше
обумовлюють необхідність дбайливого став-
лення до землі — збереження її природних
властивостей [3, с. 3—4]. Саме тому розвиток
комплексної системи організаційно-еконо-
мічного відтворення родючості грунтів, по-
ліпшення їх екологічного стану слід розгля-
дати як одну із фундаментальних проблем ви-
рішення якої сприятиме ефективному функ-
ціонуванню сільськогосподарських підпри-
ємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Землекористування та економіку відтво-
рення родючості земель досліджували багато
вчених економістів. Серед класиків значну ува-
гу вивченню даної проблеми приділяли К. Маркс,
Д. Рікардо, П.А. Столипін, М.І. Туган-Бара-
новськкий, В.В. Докучаєв; вчені радянської епо-
хи В.Р. Вільямс, Т.С. Мальцев, Ф.Т. Моргун та
інші. Серед сучасних вчених слід виділити
П.Т.Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Фе-
дорова, О.В. Крисального, І.І. Лукінова, В.М. Тре-
гобчука, Л.Я. Новаковського, А.М. Третяка,
Д.І. Бабміндру та інших.

Однак, незважаючи на значні теоретичні
і практичні напрацювання та велику кіль-
кість досліджень раціонального використан-
ня земельних угідь у сільському госпо-
дарстві, проблема збереження родючості

грунтів і забезпечення належної охорони
земель потребує більш грунтовного розк-
риття.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є узагальнення еконо-

мічних досліджень про відтворення родючості
грунтів та раціональне використання земельних
ресурсів у сільському господарстві, визначен-
ня напрямів щодо охорони, якості та підвищен-
ня родючості грунтів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна володіє 27 відсотками світових
площ кращих чорноземів, а клімат сприятли-
вий для розвитку землеробства. Країна має
майже 34 млн га орної землі, в той же час як
світова житниця — Канада тільки 25 млн га.
Аграрне виробництво становить близько 15%
ВВП країни, а з урахуванням переробної га-
лузі показник сягає 33—35%. У 2013 р. валове
виробництво продукції агропромислового
комплексу сягало понад 253 млрд грн., експорт
сільськогосподарської продукції з України
становив 17,3 млрд доларів США. Це понад
27% загального експорту держави. До бюдже-
ту від підприємств АПК надійшло 47 млрд грн.
[1].

Сьогодні аграрна галузь єдина, де збері-
гається позитивне сальдо зовнішньої торгівлі.
Основою цих результатів є земля. Земля як
природний ресурс є складовою частиною та
основною особливістю виробничого потенці-
алу сільськогосподарських підприємств. Вона
становить природно-економічну основу про-
цесу виробництва матеріальних благ необхід-
них для існування людей і розвитку суспіль-
ства. Тому сільськогосподарське виробницт-
во повинне поєднуватися із системою техніч-
них та економічних заходів, спрямованих на
їх відтворення, охорону й раціональне вико-
ристання.

Слід зазначити, що сучасна державна полі-
тика використання земельних ресурсів в Ук-

Таблиця 1. Площа сільськогосподарських угідь у володінні та користуванні всіх категорій
господарств Черкаської області, тис. га

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Всього земель 2091,6 2091,6 2091,6 2091,6 2091,6 

Площа с/г угідь 1451,4 1451,1 1451,3 1451,2 1451,1 

Площа ріллі 1271,6 1271,6 1271,6 1271,5 1271,6 

Рівень розораності, % 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6 

 
Розраховано автором за даними звітності Головного управління статистики в Черкаській області [9].
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раїні не забезпечує збереження родючості
грунтів, як основи стабільного функціонуван-
ня аграрного виробництва. Саме родючість
грунтів найбільш впливає на ефективність ви-
робництва сільськогосподарської продукції та
її собівартості і має велике природоохоронне
значення [7, с. 10—14]. Збереження й відтворен-
ня родючості грунту є одним із найважливіших
завдань у системі землеробства.

Розширення площ ріллі завжди було єди-
ним, хоча й згубним для майбутнього засо-
бом збільшення виробництва продукції рос-
линництва. У 1930—1990 рр. колгоспи й рад-
госпи розорали навіть нечорноземні грунти,
крутосхили, водоохоронні зони. Не краща
ситуація і сьогодні в сільськогосподарських
підприємствах Черкаської області (табл. 1).
Проте екстенсивні напрями використання
землі вичерпали себе в Україні ще 50 років
тому. Екстенсивне землеробство призвело до
виснаження землі, екологічного навантажен-
ня на довкілля, розвитку небувалих ерозій-

них процесів. Нині сільгоспугіддя України
щороку втрачають близько 600 млн т грунту
та 16 млрд м3 поверхневої води, котрої вис-
тачило б для формування 16 млн т зерна [8, с.
9—12].

Брак вологи на полях основних зернових
регіонів нерідко призводить до зниження
врожайності. Щоб виробити 1 т зерна по-
трібна 1000 т води. Це біологічний закон.
Для різних культур — різна кількість води.
Для кукурудзи — 700 т, ячменю — 1200 т [4,
с. 17].

Протягом останніх років українська земля
використовується з повним ігноруванням
фізичного закону повернення взятих поживних
речовин. Середньорічні втрати гумусу внаслі-
док незбалансованого внесення і виносу орган-
ічної речовини та ерозії грунтів становлять по
Україні 47,77 млн т [6, с.21]. Аналогічна ситуа-
ція в Черкаській області, це підтверджують дані
агрохімічного обстеження земель за вмістом
гумусу (табл. 2). Це призвело до нестабільності

Таблиця 3. Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур у
сільськогосподарських підприємствах Черкаської області

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Уся посівна площа 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Зернові культури 56,5 59,6 56,3 56,5 55,5 

з них пшениця 21,5 20,7 20,9 21,0 18,3 

жито 1,0 1,1 0,5 0,4 0,3 

ячмінь 15,1 18,6 13,8 10,0 8,9 

овес 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 

кукурудза 15,6 15,8 18,3 21,8 25,9 

просо 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 

гречка 0,9 0,8 0,5 1,0 0,6 

зернобобові 1,2 1,8 1,7 1,5 0,8 

Технічні культури 25,2 22,0 26,0  26,2 26,0 

з них цукрові буряки 2,2 1,5 3,0 3,3 2,6 

соняшник 10,3 11,4 12,2 13,2 11,7 

ріпак 8,5 4,2 3,7 2,9 3,5 

соя 3,9 3,8 6,7 6,5 9,7 

Картопля та овоче-баштанні культури  7,4 7,3 7,2 7,0 7,0 

з них картопля 5,3 5,3 5,1 4,9 4,7 

овочі відкритого грунту 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 

Кормові культури 10,9 11,1 10,5 10,3 10,0 

з них кормові коренеплоди 1,2 1,1 1,1 1,6 1,3 

кукурудза на силос і зелений корм 3,2 3,4 3,0 2,8 2,9 

однорічні трави 2,5 2,4 2,2 2,0 1,6 

багаторічні трави 3,7 3,9 3,9 3,8 3,9 

 
За даними звітності Головного управління статистики в Черкаській області [9].

Таблиця 2. Агрохімічна характеристика обстежених земель за вмістом гумусу
в грунтах Черкаської області

За даними звітності Головного управління статистики в Черкаській області [9].

Роки 
обстеження 

Обстежена 

площа,  
тис. га 

Площі грунтів за вмістом гумусу Середньо-

зважувальний 
вміст гумусу, 

% 

низький середній високий 

тис. га % тис. га % тис. га % 

1985–1989 1214,5 78,8 6,5 358,2 29,5 205,3 16,9 3,24 

1990–1994 1147,3 76,6 6,7 309,2 27,0 174,0 15,2 3,25 

1995–2000 1013,6 70,3 6,9 290,4 28,7 131,3 13,0 3,24 

2000–2005 957,8 68,2 7,1 270,9 28,3 146,2 15,3 3,23 

2005–2011 893,7 59,6 6,7 302,4 33,8 75,4 8,4 3,12 
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землеробства, особливо в роки, коли все част-
іше трапляються природні катаклізми, наприк-
лад посухи.

Для забезпечення стійкого функціонуван-
ня систем землеробства в умовах економічної
кризи необхідно використати приховані резер-
ви, які не потребують додаткових витрат. Один
із них — освоєння сівозмін, котрі є визначаль-
ною складовою системи землеробства. В Євро-
союзі всі сільгоспугіддя обробляються лише в
сівозмінах, а в США — 85% орних земель [4, с.
17].

За роки аграрних реформ сівозміни в Укра-
їні порушені, що спричиняє, насамперед не-
добір зерна. Разом із тим доведено, що в осво-
єній сівозміні суттєво підвищується ефек-
тивність дії мінеральних та органічних добрив,
засобів захисту рослин від хвороб, шкідників
та бур'янів.

Урахування агробіологічної доцільності
сільськогосподарських культур, грунтових і
кліматичних особливостей того чи іншого
регіону за освоєння сівозмін може забезпе-
чити приріст урожай на 15-20%. Нині відбу-
вається надмірне насичення структури по-
сівних площ енергетичними культурами
(табл. 3): соняшником — 11,7%, ріпаком —
3,5%, які негативно впливають на родючість
землі. Зменшення площ посівів зернобобо-
вих (0,8%), багаторічних трав (3,9%) та знач-
не обмеження обсягів унесення органічних

добрив призвело до вилучення з кругообігу
азоту.

Нині на сільськогосподарських землях
світу за рік накопичується понад 90 млн т
біологічного азоту, який у десять разів де-
шевший технічного. Наприклад, на полях
США завдяки тому, що на кожному друго-
му гектарі орної землі вирощують бобові
культури, утворюється близько 6 млн т азо-
ту. Отже, слід відновити та суттєво розши-
рити площі багаторічних бобових культур в
Україні. Гектар сої залишає за собою 91 кг
азоту, якщо висівати цю культуру на площі
2 млн га в Україні, то це означає, що грунт
одержить обсяги азоту еквіваленті 546 тис.
т аміачної селітри на суму понад 1 млрд грн.
[6, с. 21].

Дуже важливо знайти способи насичен-
ня грунтів органічною речовиною, яка може
стати  п отужнім фактором  п ідвищення
їхньої біологічної активності та поліпшен-
ня водно-фізичних параметрів, оскільки во-
доутримувальна здатність її у 5—10 разів
вища, ніж мінеральної фракції грунту. Вне-
сення органічних добрив в сільськогоспо-
дарських підприємствах Черкаської області
як в цілому і в Україні надзвичайно низькі
(табл. 4).

Якщо в 1990 р. вносили під посіви
сільськогосподарських культур 10,6 т на гек-
тар органіки, то в 2012 р. лише 1,2 т на гектар.

Показники 
2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Мінеральні добрива 

Внесено у поживних 

речовинах – усього, тис. ц 
746,9 581,4 772,4 857,2 1006,5 

Удобрена площа під 

урожай, тис. га 
725,5 662,9 735,4 777,6 809,5 

Частка удобреної площі, % 78 73 79 82 86 

Внесено в грунт у 

поживних речовинах  

на 1 га, кг 

     

посівної площі 81 64 83 90 107 

удобреної площі 103 88 105 110 124 

 Органічні добрива 

Внесено – всього, тис. ц 1065,5 964,5 1147,4 1152,1 1134,4 

Удобрена площа, тис. га 24,8 26,8 34,8 34,2 33,3 

Частка удобреної площі, % 3 3 4 4 4 

Внесено на 1 га, т      

посівної площі 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 

удобреної площі 43,0 40,0 32,9 3,7 34,1 

 

Таблиця 4. Внесення добрив у сільськогосподарських підприємствах

За даними звітності Головного управління статистики в Черкаській області [9].



62
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2014

В господарствах з розвинутим тваринницт-
вом органіки вносять по 6—10 т на гектар.
Проте це питання можна виправити якщо не
палити солому, а приорювати її. Приорана
солома і стебла кукурудзи перевищують
ефективність від унесення гною у 2—3 рази.
Наприклад, 3—4 т приораної соломи рівноз-
начні 9 т гною на гектар. При цьому заощад-
жується 90 кг на гектар дизельного пально-
го.

ВИСНОВКИ
З розвитком суспільства земля поступово

перетворюється з виключно природного ресур-
су (природного дару) до економічної категорії
у вигляді основного засобу і предмету праці у
сільському господарстві.

Землекористування у сільському госпо-
дарстві є соціально-економічним явищем, під
яким слід розуміти комплексну систему госпо-
дарського та іншого використання землі, що
склалася у країні під дією об'єктивних чинників
або запроваджена державою з метою отриман-
ня найвищої користі, найвищого економічного
ефекту від землі при умові дотримання вимог
її раціонального використання, охорони й пол-
іпшення.

Основним критерієм еколого-економічно-
го аналізу грунтового покриву є родючість
грунту, яка зумовлює рівень продуктивності
земель, їх господарську значимість і економіч-
ну вартість.

Вирішальну роль бездефіцитного балансу
гумусу і поживних речовин відіграють орга-
нічні і мінеральні добрива. В Черкаській об-
ласті, як і по Україні в цілому за останні двад-
цять років різко зменшилося використання у
землеробстві як органічних так і мінеральних
добрив, з'явилася диспропорція у співвідно-
шенні між основними елементами живлення,
винос азоту, фосфору і калію із грунту уро-
жаєм сільськогосподарських культур на сьо-
годні суттєво перевищує кількість внесених
поживних речовин.

Дотримання нормативів та стандартів у
галузі збереження земель і забезпечення
екологічної безпеки шляхом визначення ви-
мого щодо якості земель, родючості грунтів,
граничного навантаження та господарсько-
го освоєння земель є основою екологічних
заходів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для успішної діяльності будь-якого сіль-

ськогосподарського підприємства необхідна міцна
матеріально-технічна база. Це забезпечує випуск
конкурентоспроможної продукції для внутрішньо-
го і зовнішнього ринків, дотримання жорстких аг-
ротехнологічних вимог виробництва продукції та
міжнародних стандартів.

Виробництво і реалізація матеріально-технічних
засобів, технічне обслуговування, надання машин-
них послуг повинні стати складовими цілісного тех-
нічного процесу. Крім того, доцільно розвивати тех-
ніко-технологічне та агрохімічне обслуговування то-
варовиробників. Особливого значення набуває про-
блема комплексного формування матеріально-тех-
нічної бази не тільки в цілому по галузі, але і в кож-
ному господарстві.

Формування матеріально-технічного забезпе-
чення сільськогосподарських виробників є одним із
пріоритетних напрямів діяльності держави та фак-
тором підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції та підприємства, в
цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання матеріально-технічного забезпечення у
сільському господарстві висвітлена у наукових пра-
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цях В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, Я.К. Білоуська, П.І.
Гайдуцького, В.В. Іванишина, І.Г. Кириленка, В.І.
Кравчука, Л.О. Мармуль, В.Я. Месель-Веселяка, Г.М.
Підлісецького, П.Т. Сублука, В.П. Ситника, В.Л. Тов-
стопята, Г.В. Черевка, В.С. Шебаніна, О.М. Шпича-
ка, А.Е. Юзефовича та ін. Вирішення проблеми фор-
мування та ефективного функціонування ринку ма-
теріально-технічних ресурсів вимагає проведення
подальших досліджень, спрямованих на удоскона-
лення діяльності окремих інституцій ринкової інфра-
структури.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз проблем матеріально-тех-

нічного забезпечення сільськогосподарських
підприємств та визначення шляхів їх подолання в
сучасних умовах трансформацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток сільського господарства у значній

мірі залежить від матеріально-технічного забезпе-
чення, що характеризується кількістю технічних
засобів, їх продуктивністю та якістю, відповідні-
стю екологічним вимогам, безпекою експлуатації
та технологічною досконалістю виробництва. Од-
нак нинішня система матеріально-технічного за-
безпечення сільськогосподарських підприємств,
яка прийшла на зміну державному централізова-
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ному постачанню, досить не досконала і не задо-
вольняє потреби сільгосптоваровиробників у ма-
шинах, обладнані, запасних частинах, засобах
хімізації, нафтопродуктах. Недостатнього розвит-
ку набув ринок матеріально-технічних ресурсів
для села і зокрема, ринок вживаної техніки, особ-
ливості її лізингу, електронного продажу. Не ви-
рішеними залишаються питання ціноутворення на
аграрну техніку, забезпечення цінового паритету
на продукцію села і промислові матеріально-
технічні засоби та збалансовану фінансово-кре-
дитну політику держави, щодо підтримки селян у
придбанні промислових виробничих ресурсів.

Матеріально-технічне забезпечення, як життє-
во важлива сфера сільського господарства, а також
його правове регулювання, завжди знаходиться у
центрі уваги держави. Багаторічна практика
свідчить, що без належного матеріально-технічного
забезпечення сільського господарства неможлива
інтенсифікація та підвищення ефективності вироб-
ництва, зменшення собівартості продукції, підви-
щення врожайності та конкурентоспроможності
підприємств.

Матеріально-технічне забезпечення — це су-
купність суспільних відносин, які регулюються нор-
мативними актами або договорами із забезпечення
матеріально-технічними ресурсами, що необхідні
для своєчасного і безперебійного проведення циклу
сільськогосподарських робіт по виробництву, пере-
робці та реалізації продукції, належного функціо-
нування сільського господарства для виконання ним
соціальних, економічних завдань та забезпечення
продовольчої безпеки країни.

 Зростання технологічних вимог до аграрного
виробництва супроводжується формуванням ново-
го комплексу технологічних машин. За відсутності
обігових коштів, вітчизняне сільськогосподарське
машинобудування не спроможне забезпечити роз-
робку та випуск високоякісної техніки. Через низь-
кий рівень технічного забезпечення щорічно не об-
робляється близько 4 млн га орних земель, а на тих,
що обробляються, вирощують низькі врожаї. До того
ж, вирощений урожай підприємства нерідко не мо-
жуть зібрати. Лише подовження тривалості збиран-
ня зернових до 40—50 діб, що мало місце останніми
роками, призводить до втрати 3—4 млн т зерна, а
зібране з таким запізненням зерно втрачає свою
якість і з категорії продовольчого переходить у фу-
ражне, а відтак втрачає й свою економічну вартість.
Отже, через застарілі та малопродуктивні зерноз-
биральні комбайни в Україні щорічно втрачається
близько 5 млн т зерна, що еквівалентно 800 млн дол.
США.

Найбільшу кількість техніки сільського госпо-
дарства було створено в Україні у ХХ ст. Її почали
застосовувати не лише при обробці землі, але й у тва-
ринництві. Після розпаду Радянського Союзу, тен-
денція нарощування технопарку ще деякий час збер-
ігалася, однак нестабільність політичної ситуації та
низькоякісна техніко-технологічна оснащеність
вплинули на ефективне ведення господарства. Кіль-

кісне та якісне зменшення машинно-тракторного
парку в сільськогосподарських підприємствах при-
звело до збільшення навантаження на техніку. Ма-
сового характеру набула практика спрощення тех-
нологій, особливо в рослинництві. Часто виконується
обмежений обсяг найбільш необхідних агротехніч-
них заходів і це подається під приводом нібито впро-
вадження альтернативних біологізованих техно-
логій. Насправді це не має нічого спільного з остан-
нім.

В умовах жорсткої міжнародної конкуренції на
ринку технічних засобів все більше розвивається сег-
мент імпортної нової та вживаної сільськогоспо-
дарської техніки. Вона більше пристосована для су-
часних технологій і дає можливість проводити од-
ночасно та з дотриманням агротехнічних вимог
кілька операцій, економлячи кошти й зводячи до
мінімуму негативний вплив на грунт. Наприклад, за-
стосування технології на базі зарубіжних машин і
технологічних операцій при вирощуванні цукрових
буряків забезпечує підвищення врожайності в 2,6
раза, зниження собівартості на 33 % і затрат праці
на 80 % порівняно з технологією на базі вітчизняних
машин [1, с. 111]. Однак вітчизняне сільськогоспо-
дарське машинобудування поступово втратило свої
позиції на ринку технічних засобів, а сільськогоспо-
дарська техніка за технічними характеристиками та
якістю виготовлення все менше спроможна конку-
рувати із зарубіжною. Дану ситуацію починаємо
спостерігати з набуття Україною незалежності. Ос-
кільки, за радянських часів у галузі нараховувалося
350 заводів, на яких працювало понад 200 тис. висо-
кокваліфікованих спеціалістів. Нині функціонує 128
спеціалізованих підприємств, де працює 70 тис. роб-
ітників. Решта підприємств призупинили виробниц-
тво, збанкрутували чи взагалі були ліквідовані [2, с.
86]. Тому, одним із головних напрямів покращення
стану матеріально-технічної бази сільськогоспо-
дарських підприємств України є наповнення техні-
кою імпортного виробництва.

Перші значні контракти на постачання в Украї-
ну партії закордонної техніки пов'язують з агропро-
мисловою асоціацією "Земля і люди" в 1993 р. [3, с.
13]. Нині ж, частина іноземної техніки, особливо
російського та білоруського походження, комплек-
тується деталями і вузлами, виробленими в Україні.
Окремі її зразки навіть дешевші, ніж аналогічна тех-
ніка вітчизняного виробника. Зокрема російські
зернозбиральні комбайни СК-5М "Нива" значно де-
шевші від українських КЗС — 1060 "Лан" та КЗС-9-1
"Славутич" [4, с. 41].

Крім Росії та Білорусії, вітчизняні сільгоспвироб-
ники закуповують комбайни, які були у використанні
із Польщі, Китаї, Німеччині за відпрацьованими схе-
мами і за зниженими цінами — у середньому на 13,4
тис. дол. за одиницю замість 150—250 тис. дол. [5, с.
7]. Однак не зважаючи на прийнятну ціну, аграрії за-
бувають про термін експлуатації та збільшують
витрати на технічне обслуговування машин. Що сто-
сується нової техніки, то для купівля комбайна іно-
земного виробника John Deere — T660, слід витра-
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тити 235000 євро, або 2491000 грн., або слід продати
2385 т зерна, або 818 т молока, тоді як на придбання
комбайну ДОН-1500 (ціна якого в 2010 р. становила
790000 грн.) необхідно було продати зернових 756 т.,
або молока 260 т. [6, с. 134].

Через дефіцит коштів такі вітчизняні виробники
тракторів в Україні як: тракторний завод виробни-
чо-торговельного холдингу (ВТХ) "Укравтозапчас-
тина", ВАТ "Харківський тракторний завод", ВТ
"Південмаш", ДКБ "Південне", ДП "Завод ім. Мали-
шева", ВО "Південний машинобудівний завод" не в
змозі задовольнити потреби сільського господарства
в техніці. Водночас, не зважаючи на недостатній
рівень технічного забезпечення українського
сільського господарства, такі підприємства як ВАТ
"Брацлав", ТОВ "ТЕХНА", ВАТ "Червона зірка",
ТОВ НВП "БілоцерківМАЗ" стали експортоорієнто-
ваними, саме вони постачають свою продукцію у 44
країни світу та вивозять закордон 38 % вітчизняної
техніки [2, с. 89].

Станом на початок 2013 року в сільськогоспо-
дарських підприємствах України використовувало-
ся 150,1 тис. тракторів, 32,0 тис. зернозбиральних
комбайнів, сотні тисяч грунтооброблюваної, по-
сівної та іншої техніки. За даними Держкомстату
України, за останні три роки спостерігаємо деяке
збільшення кількості техніки (табл. 1). Це спричине-
не тим, що держава надала фінансову підтримку для
придбання інноваційних зразків техніки кращих
світових виробників у 2011 — 2013 роках [7].

За останні 7 років відбувалось постійне зменшен-

ня машинно-тракторного парку у
сільськогосподарських підприєм-
ствах України. Так, за 2007—2011
р.р. кількість тракторів зменшилась
на 21,3 %, зернозбиральних ком-
байнів на 21,7 %, вантажних авто-
мобілів на 17,3 %. Однак за 2012 рік
машино-тракторний парк сільсько-
господарських підприємств України
поповнився 11000 сучасними трак-
торами, 6700 вантажними автомоб-
ілями, 5900 культиваторами, що доз-

волить покращити рівень технічного забезпечення
підприємств сільського господарства країни (табл.
2).

Крім того, сучасні сільськогосподарські підприє-
мства або не мають коштів, або просто не дбають про
якісне зберігання техніки. Зокрема, У Львівській об-
ласті 46 % технічних засобів фермерських госпо-
дарств "зимує" під відкритим небом, у приватних
підприємствах цей показник сягає 54 %, у госпо-
дарських товариствах — 73 %. Тобто, основна маса
технічних засобів зберігається у невідповідних для
цього умовах [9, с. 56—57].

У наслідок всіх зазначених факторів площа нео-
броблюваної землі зростає, втрати врожаю збільшу-
ються, зростає собівартість продукції, рівень рента-
бельності виробництва сільськогосподарської про-
дукції знижується. І все це відбувається тоді, коли у
світі активно впроваджуються революційні зміни, які
полягають в біологізації технологій, заощадженні
енергії, ресурсів на виконання технологічних опе-
рацій, захисті природного середовища, підвищення
екологічної безпеки та разом із тим підвищення
ефективності виробництва продукції.

Вирішити проблему технічного забезпечення
можливо було б за допомогою інвестицій. Але на
даний час низька платоспроможність сільськогоспо-
дарських товаровиробників призвела до призупи-
нення інвестиційного процесу в галузі, зниження ка-
піталозабезпеченості, технічної та енергетичної ос-
нащеності виробництва. Обсяги інвестицій за раху-
нок усіх джерел фінансування не забезпечують

навіть простого відтворення спожитих
основних засобів у галузі, що створює
реальну загрозу можливому оновленню
у найближчі роки матеріально-ресурс-
ного потенціалу до необхідного рівня за-
безпечення виробництва продовольчих
ресурсів для внутрішніх потреб країни
та розширення їх експортних поставок.

Так, у розвиток підприємств
сільського господарства станом на
31.12.2012 р. вкладено 800,7 млн дол.
США прямих іноземних інвестицій, що
становить 1,5 % загального обсягу пря-
мих іноземних інвестицій в Україні.
В 2011 р. та 2010 р. даний показник
становив відповідно 1,6 % і 1,7 %, а в
2009 р. — 2,3 %. Ці зміни у інвестуванні
не дають змогу широко застосовувати

Назва машини 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 р. до 
2005 р., % 

Трактори  216,9 177,4 168,5 151,3 147,1 150,7 69,5 

Сівалки  97,0 81,8 77,8 72,4 71,3 72,8 75,0 

Зернозбиральні 

комбайни 

47,2 39,1 36,8 32,8 32,1 32,0 67,8 

Кормозбиральні 

комбайни 

14,6 9,9 8,9 7,8 7, 1 6, 7 45,8 

Вантажні 

автомобілі 

147,0 115,0 109,0 104,0 100,9 104,3 71,0 

 

Таблиця 1. Технічне забезпечення сільськогосподарського
виробництва України, тис. шт.

Джерело: [8].

Назва машини 

Наявність 

на початок 

року 

Надійшло 
протягом 

року 

Вибуло 
протяго
м року 

Наявність 

на кінець 

року 
Трактори –  всього 148, 7 11,0 9,0 150,7 

в т.ч. потужністю:     

менше 40 кВт 9,5 0,5 0,6 9,4 

від 40 до 60 кВт 55,5 3,0 3,6 54,9 

від 60 до 100 кВт 44,0 4,0 2,8 45,2 

100 кВт і більше 39,7 3,5 2,0 41,2 

Плуги 50,8 3,8 2,6 52,0 

Сівалки  71,4 5,8 4,4 72,8 

Культиватори 74,9 5,9 4,1 76,7 

Вантажні та 

вантажно-пасажирські 

автомобілі 

103,8 6,7 6,2 104,3 

Таблиця 2. Наявність та рух сільськогосподарської
техніки у сільськогосподарських підприємствах України

у 2012 р., тис. шт.

Джерело: [8].
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новітні технології, які базуються на вирощуванні
культур з мінімальним і нульовим обробітком. Суть
яких полягає в тому, що насіння висівають у нео-
броблюваний грунт, а захист рослин здійснюється
хімічними методами. Дану методику було викорис-
тано у Дніпропетровській області та виявлено що
за мінімальної технології врожайність зернових
зменшилась на 2,2—3,5 %, й на 7,9—9,4 % — за ну-
льової технології, однак спостерігається приріст
урожайності соняшнику на 8,1 % та 8,6 % відповід-
но.

Крім того, в світі активно для тракторів та авто-
мобілів запроваджують альтернативні види палива.
Оскільки в Україні сільське господарство споживає
дизельного палива в межах 3 млн т., то біодизелем
(виробляється з олійних культур — ріпак) можна
замінити 30 % або 1 млн т., а біоетанол (виробляєть-
ся зі зернових культур) можна додавати до бензину
з нафти, приблизно 30—40 % та використовувати
його виробництво при невисоких цінах на зерно на
господарському і міжгосподарському рівні.

Ці та інші новітні технології неможливо запро-
ваджувати без належної фінансової та державної
підтримки. Розвиток ринку матеріально-технічних
ресурсів у свій час було визначено Указами Прези-
дента України "Про заходи щодо забезпечення фор-
мування та функціонування аграрного ринку" (2000
р.) [10], "Про заходи щодо розвитку аграрного рин-
ку" (2004 р.) [11]. На даний час він регулюється згідно
із "Комплексною програмою підтримки села на пер-
іод до 2015 року" [12], яка передбачає збільшити об-
сяги валової продукції до 1990 р. за допомогою вкла-
дення значної кількості інвестицій та збільшення
основних засобів сільського господарства; та Зако-
ном України "Про основні засади державної аграр-
ної політики на період до 2015 р." [13] серед основ-
них напрямів якого є:

1) створення умов для технічного переоснащен-
ня заводів сільськогосподарського машинобудуван-
ня з метою випуску техніки;

2) переоснащення матеріально-технічної бази
сільськогосподарських підприємств шляхом удоско-
налення довгострокового кредитування, часткової
компенсації вартості складної сільськогосподарсь-
кої техніки за рахунок Державного бюджету Украї-
ни, системи фінансового лізингу, підтримки розвит-
ку інфраструктури матеріально-технічного забезпе-
чення.

За умов, які склалися в Україні, на нашу думку,
альтернативними механізмами забезпечення
підприємств технікою є розвинений вторинний ри-
нок, лізинг, розгалужена мережа машинно-прокат-
них пунктів, спільне використання технічних засобів
кількома сільськогосподарськими товаровиробника-
ми та ін. Зокрема розв'язанню проблем технічного
переоснащення сільського господарства сприятиме
формування повноцінного ринку техніки й техніч-
них послуг, який передбачав би налагодження пря-
мих і опосередкованих зв'язків між виробниками
техніки, структурами технічного сервісу та сільсько-
господарськими товаровиробниками (за участю

банків, інших кредитних установ, страхових і лізин-
гових компаній), створення регіональних центрів
маркетингу техніки, забезпечення державної
підтримки у підвищенні купівельної спроможності
сільськогосподарських товаровиробників, розробці
й ухваленні відповідних нормативних документів.

Якщо розглянути вторинний ринок техніки, то
він має певні недоліки, але він існує у таких країнах,
як США, Англії, Франції, Німеччині. Зрозуміло, що
вторинний ринок сільськогосподарської техніки не
може бути провідною формою реалізації технічної
політики держави, але його наявність є важливою
умовою розв'язання проблеми технічного забезпе-
чення товаровиробників (особливо фермерських та
особистих селянських господарств).

Що стосується лізингу, то тут слід зазначити, що
він забезпечує економію коштів порівняно як із зви-
чайним кредитом, так і послугами матеріально-тех-
нічних станцій, до того ж це дасть змогу забезпечи-
ти 100 % фінансування і страхування від інфляції.
Оскільки українські банки майже не забезпечують
сільськогосподарські підприємства ceредньо- та дов-
гостроковими кредитами, саме лізинг є єдиним із
доступних й ефективних способів придбання сільгос-
птехніки та устаткування; умови лізингової угоди
гнучкіші порівняно з кредитом, оскільки дають змо-
гу двом сторонам вибрати вигідну схему виплат;
лізингове майно не перебуває на балансі лізингоо-
держувача, що не збільшує його активи і звільняє від
сплати податку на це майно; лізингові платежі відно-
сять на витрати підприємства (собівартість) лізин-
гоодержувача і, відповідно, знижується оподатку-
вання прибутку; лізинг дає змогу отримати додат-
кові інвестиції від іноземних партнерів у вигляді ма-
шин і обладнання; можливість придбання сільсько-
господарськими підприємствами техніки на вигідних
умовах, ніж за договором купівлі-продажу. Однак
недостатній рівень фінансування та значне переви-
щення попиту на лізинг над пропозицією призводить
до невиконання більшості заявок аграріїв на прид-
бання сільгосптехніки та затягування процесу прий-
няття рішень по наданню лізингових послуг.

ВИСНОВКИ
Економічне значення матеріально-технічного

забезпечення підприємства полягає в тому, щоб за-
безпечити: безперебійне забезпечення підприємства
необхідними засобами виробництва; оптимізацію
господарських зв'язків між підприємством та поста-
чальником; створення економічно обгрунтованих
матеріальних запасів та маневрування матеріальни-
ми ресурсами; застосовування прогресивних шляхів
та засобів транспортування вантажів з метою при-
скорення та здешевлення процесу обміну; раціональ-
не і економічне використання засобів виробництва
у виробництві; зменшення витрат щодо матеріаль-
но-технічного забезпечення підприємства.

Для цього необхідно розробити Державну про-
граму технічного переоснащення сільського госпо-
дарства та застосування ресурсозберігаючих машин-
них технологій у виробництві, насамперед, конку-
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рентоспроможної продукції. Суть програми повин-
на базуватися на відновленні машинно-тракторного
парку шляхом заміни потрібних агрегатів, вузлів, за-
пасних частин як вітчизняного, так і зарубіжного
походження; закупівлі високо-технологічних машин
та сприяння створенню нових машинно-технологіч-
них формувань, які б надавали послуги для виконан-
ня сільськогосподарських робіт; удосконаленні дер-
жавного фінансування у інвестиційній та інно-
ваційній підтримці сільського господарства. Крім
того, для відповідності матеріально-технічної бази
світовим стандартам, необхідно залучати значні іно-
земні інвестиції, зокрема, шляхом удосконалення
нормативно-правової системи, що становить завдан-
ня подальших наукових досліджень у цьому напрямі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ

ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сільське господарство відіграє важливу

роль у розвитку економіки України і в першу
чергу забезпечує населення продуктами харчу-
вання, а промисловість — сировиною.

 Виробництво продукції плодово-ягідних
насаджень займає значну частку у валовій про-
дукції агропромислового комплексу нашої
країни. Садівництву як і кожній підгалузі рос-
линництва притаманні технологічні особли-
вості, які призводять до проблем оцінки біоло-
гічних активів та отриманої від них сільсько-
господарської продукції на різних стадіях ви-
робництва. Також вони впливають на загальні
принципи побудови та ведення обліку. До та-
ких особливостей належить: сезонність робіт,
отримання продукції один раз на рік, наявність
незавершеного виробництва. Крім того, варто
враховувати той факт, що поряд з різною
сільськогосподарською продукцією садівничі
підприємства отримують додаткові біологічні
активи. Тому існує нагальна потреба в уніфі-
кованому підході до оцінки біологічних активів
та сільськогосподарської продукції, який би
повною мірою відобразив специфіку обліку
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садівництва, одночасно враховуючи вимоги та-
ких нормативно-правових актів як ПСБО 30
"Біологічні активи" та Податкового кодексу
України. Це в першу чергу дасть змогу змен-
шити кількість запитань у бухгалтерів-прак-
тиків при веденні обліку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМИ
Дослідженню сучасного стану садівництва,

проблемам підвищення ефективності вироб-
ництва продукції садівництва сільськогоспо-
дарськими підприємствами, особливостям об-
ліку витрат, оцінці біологічних активів та їх
продукції присвячено багато наукових дис-
кусій вітчизняних науковців. Зокрема варто
відзначити праці таких вчених-економістів, як
О. Богданюк, В. Кірейцева, В. Жука, М. Ко-
цупатрого, І. Костирко, В. Моссаковського,
Л. Сука, П. Сука. Проаналізувавши ряд літера-
турних джерел і враховуючи зміни у чинному
законодавстві, дискусійними залишаються пи-
тання оцінки біологічних активів та отриманої
продукції садівництва від зрілих та незрілих на-
саджень. Безсумнівно дані питання є актуаль-
ними для подальших досліджень.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей

застосування методів оцінки при первісному
визнані біологічних активів та сільськогоспо-
дарської продукції галузі садівництва, а також
формулювання пропозицій щодо їх удоскона-
лення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Нововведенням для сучасного бухгалтерсь-
кого обліку України стали поняття "біологічні

активи" та "біологічні перетворення". 01 січня
2007 р. із затвердженням ПСБО 30 "Біологічні
активи" (який був створений на основі міжна-
родного стандарту МСБО 41 "Сільське госпо-
дарство") всі сільськогосподарські підприєм-
ства зіткнулися з низкою проблем, щодо само-
го визначення, оцінки, класифікації і ведення
обліку біологічних активів [2].

Варто зазначити, що садівничі насадження
відносять до довгострокових біологічних ак-
тивів рослинництва, які в свою чергу поділяють-
ся на зрілі — насадження у плодоносному віці
та незрілі — молоді насадження до початку

Рис. 1. Вплив особливостей технологічного процесу вирощування садів на методи оцінки
біологічних активів та отриманої продукції

* Визначено в ПСБО 30 "Біологічні активи".
** Визначено методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів № 1315.
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плодоношення. Відомо, що первісним визнан-
ням довгострокових біологічних активів садів-
ництва здійснюється в момент набуття госпо-
дарюючим суб'єктом права власності. Згідно з
чинним законодавством біологічні активи сад-
івництва в момент їх визнання оцінюються за
первісною вартістю, яка включає в себе витрати
на підготовку грунту під закладку саду, до яко-
го входить і вартість посадкового матеріалу, і
витрати по догляду за молодим садом до його
плодоношення. В практичній діяльності
підприємств, які займаються вирощуванням
садів зустрічаються випадки, коли такі витра-
ти відносили до витрат виробництва. Вважає-
мо дану методику хибною, оскільки вона при-
зводить до зменшення первісної вартості саді-
вничих насаджень. Тобто при обліку витрат на
створення й закладку довгострокових біологі-
чних активів садівництва сільськогосподарські
підприємства повинні керуватися ПСБО 16
"Витрати" [1].

Що стосується незрілих садів, то їх можна
оцінювати за двома вартостями або за пер-
вісною, або за справедливою вартістю. Впрова-
дження в облікову практику вибору однієї з
оцінок спричинило безліч дискусій не тільки се-
ред бухгалтерів практиків, а й науковців. Так,
на сьогоднішній день в Україні недосконало
сформований та законодавчо врегульований
активний ринок, а садівничі підприємства не

забезпечені відповідними комісіями, які прово-
дили б роботу з оцінки за справедливою варті-
стю та здійснювали моніторинг ситуації, що
склалася. Тому ми вважаємо, що дані насад-
ження повинні оцінюватися за первісною вар-
тістю активів з урахуванням їх зносу та втрат
від зменшення корисності.

В окремих випадках незрілі довгострокові
біологічні активи — молоді насадження саду
нездатні давати сільськогосподарську продук-
цію. Зауважимо, що в результаті біологічних
перетворень у садівництві отримують не тільки
основну продукцією — плоди, ягоди, але й по-
бічну — живці, паростки, тощо. Проте врахо-
вуючи природні чинники, сортові якості та
інноваційні технології вирощування на прак-
тиці плодоношення молодих садів зустрічаєть-
ся досить часто. На сьогоднішній день питання
оцінки продукції отриманої від незрілих дов-
гострокових біологічних активів залишається
невирішеним, адже не існує єдиного підходу до
оцінки такої продукції. Одним із варіантів ви-
рішення цієї проблеми є оприбутковування
даної продукції за справедливими цінами, а
витрати понесені на збирання даного урожаю
відносити до поточних витрат. При цьому вибір
основного методу оцінки не є важливим.

Загальну методику переведення з незрілих
насаджень в зрілі визначено Листом Держав-
ного комітету України з питань садівництва,

Період 
Отримана 

сільськогосподарська 
продукція садівництва 

Методика оцінки сільськогосподарської 
продукції 

Методи оцінки 

сільськогосподарської 
продукції при 

первісному визнанні 

До запровадження 

ПСБО 30 «Біологічні 

активи» 

Основна (плоди, ягоди) 

Витрати в цілому по садівництву 

розподіляються між окремими видами 
продукції, при потребі за сортами 

  

 

 

За виробничою 

собівартістю 

 

Побічна (живці, відсадки, 

падалиця) 

Оцінюється за реалізаційними цінами або за 

цінами їх можливого використання 

Після впровадження 

ПСБО 30 «Біологічні 

активи» з 01.01.2007 р. 

Основна (плоди, ягоди) 

За справедливою вартістю, зменшеною на 

очікувані витрати на місці продажу. 

Базуючись на цінах активного ринку.*** 
За справедливою 

вартістю 
Побічна (живці, відсадки, 

падалиця) 

За нормативними витратами на збирання, 

транспортування, переміщення, та іншими 

витратами, пов'язаними із заготівлею цієї 
продукції. 

Рекомендовано з 

врахуванням змін 

чинного законодавства 

01.01.2012 р. 

Основна (плоди, ягоди) 
Витрати в цілому по садівництву 
розподіляються між окремими видами 

продукції, при потребі за сортами 
За виробничою 
собівартістю 

 Побічна (живці, відсадки, 
падалиця) 

Оцінюється за реалізаційними цінами або за 
цінами їх можливого використання 

Основна (плоди, ягоди) 

За справедливою вартістю, зменшеною на 

очікувані витрати на місці продажу. 

Базуючись на цінах активного ринку.*** 
За справедливою 

вартістю 
Побічна (живці, відсадки, 

падалиця) 

За нормативними витратами на збирання, 

транспортування, переміщення, та іншими 

витратами, пов'язаними із заготівлею цієї 

продукції. 

Таблиця 1. Оцінка сільськогосподарської продукції та біологічних активів в садівництві

*** за умови за відсутності активного ринку сільськогосподарську продукцію садівництва оцінюють, виходячи з ринкових цін
на подібні активи, скоригованими з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня завершеності біологі-
чних перетворень активу, для якого визначається справедлива вартість.
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виноградарства та виноробної промисловості.
До виключень з даної методики відносять ви-
падки, коли вартість отриманої продукції від
молодих насаджень перевищує витрати на їх
утримання. У такому разі такі молоді насад-
ження слід вводити в експлуатацію раніше.

Враховуючи вищезазначене, нами було
встановлено взаємозв'язок технологічних
особливостей на кожному етапі вирощування
саду з методами оцінки біологічних активів та
отриманої від них продукції (рис. 1).

Протягом періоду розвитку бухгалтерсько-
го обліку внаслідок реформування законодав-
ства України, підходи до оцінки продукції сіль-
ського господарства, зокрема, у галузі садів-
ництва змінювалися. В таблиці 1 наведено ме-
тоди оцінки продукції садівництва при первіс-
ному визнанні залежно від вимог чинного за-
конодавства в окремі періоди.

У результаті дослідження було встановлено,
що переважна більшість підприємств, які займа-
ються вирощуванням садів, оцінюють свою ос-
новну продукцію за виробничою собівартістю,
оскільки такий підхід не суперечить принципу
бухгалтерського обліку історичної (фактичної)
собівартості. Ми підтримуємо даний підхід, і
вважаємо, що виробнича собівартість повинна
бути пріоритетною в оцінці продукції садівниц-
тва, бо вона повністю охоплює всі витрати тех-
нологічних процесів — від закладання саду до
отримання готової продукції.

Щодо оцінки сільськогосподарської про-
дукції за методом справедливої вартості, то
вона безпідставно збільшує суму прибутку
підприємства. Дотримання такого підходу зу-
мовлене тим, що суб'єкту господарювання на-
перед не відомо, на які цілі буде використана
продукція, за якою ціною вона буде реалізова-
на та коли саме. З таким твердженням погод-
жуються більшість вчених-економістів.

Особливої уваги заслуговують питання
оцінки побічної продукції. Згідно методичних
рекомендацій № 132 побічну продукцію —
живці, вуса, відсадки оцінюють за цінами мож-
ливої реалізації. Що стосується падалиці, яка
використовується при переробці у власних це-
хах, то вона оцінюється за реалізаційними ціна-
ми. При використані її на корм худобі оці-
нюється за собівартістю кормових буряків з
урахуванням кормових якостей цієї продукції.

ВИСНОВКИ
За результатом проведеного дослідження

було розглянуто процес первісного визнання
біологічних активів та продукції галузі садів-
ництва, який може оцінюватися за двома мето-

дами — справедливою або первісною вартістю.
Встановлено, що первісну вартість як для біо-
логічних активів, так і для основної продукції
використовувати більш доцільно, оскільки
справедливу вартість можливо застосовувати
лише при наявності цін активного ринку, який
на даний момент в галузі садівництва сформо-
ваний недосконало.
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Ринкові трансформації економіки України,
котрі не оминули й агропромисловий комплекс,
ставлять питання про поглиблення аналізу су-
часних тенденції функціонування та розвитку
галузі. У цих умовах вагоме місце серед фак-
торів безпосереднього впливу на ефективність
та рентабельність сільського господарства по-
сідає концентрація виробництва, дослідження
якої несе в собі як теоретичне, так і практичне
значення. У підтвердження цьому виступають
статистичні дані, котрі є об'єктивним віддзер-
каленням стрімкого зменшення кількості при-
буткових господарств, насамперед у галузі ско-
тарства, котра, зазнавши значних економічних
та правових перебудов, що відбулися за останні
20 років та тривають й понині, перетворилася у
непрестижний та малоефективний вид діяль-
ності. Особливо гостро ця ситуація відчуваєть-
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INFLUENCE OF THE CONCENTRATION ON THE PROFITABILITY OF CATTLE BREEDING
PRODUCTION IN KHARKIV REGION

У статті досліджено ступінь впливу концентрації на рентабельність виробництва продукції скотарства у
Харківській області. Зважаючи на результати дослідження, можемо зробити висновок, що концентрація виробницт-
ва є одним з головних чинників прямого впливу на рівень рентабельності виробництва продукції скотарства сільсько-
господарськими підприємствами Харківської області. Виявлено також, що для сталого розвитку галузі скотарства
області особливо актуальним, окрім підвищення концентрації виробництва, також є скорочення повної собівартості
продукції, що є основою оптимізації ціни реалізації готової продукції та збільшення рентабельності виробництва.

In the article investigated a degree of influence of concentration by the profitability of cattle breeding in the Kharkiv
region. Given the results of the research, we can conclude that the concentration of production is а one of the main
factors which direct an impact on the profitability of production of cattle breeding farms in Kharkiv region. Revealed
that the sustainable development of cattle breeding industry of region in addition to increasing of the production's
concentration is also depends of the reduce of the production's total cost which is the basis of optimizing selling prices of
finished products and the increase profitability of production.

Ключові слова: концентрація, рентабельність, валове виробництво продукції скотарства,
чисельність поголів'я, повна собівартість, ціна реалізації.
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ся у м'ясному скотарстві, котре суттєво посту-
пається у рівні розвитку іншим галузям тварин-
ництва.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Зважаючи на сучасні економічні умови фун-
кціонування усього сільського господарства та,
зокрема, скотарства як його стратегічно важ-
ливої складової, науковці прийшли до виснов-
ку, що на теперішній час пріоритет у досягненні
економічного розвитку належить, в першу чер-
гу великим господарствам [1, 3, 5, 7].

Дослідженню питання концентрації агро-
промислового виробництва відведене значне
місце у працях С.П. Азізова [1], В.Г. Андрійчу-
ка [2], В.Я. Амбросова [3], В.К. Збарського [4],
Л.Ю. Мельника [6], В.Я. Месель-Веселяка [7],
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П.Т. Саблука [1] та інших вчених. Проте варто
відзначити, що на сьогоднішній день і досі дос-
теменно не виявлено ступінь впливу концент-
рації виробництва продукції скотарства на його
ефективність та рентабельність, зважаючи на
регіональні тенденції господарювання.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТІ
Спираючись на вищенаведені аргументи,

метою даного дослідження є визначення впли-
ву концентрації на рентабельність виробницт-
ва продукції скотарства у Харківській області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Починаючи викладення основних резуль-

татів, доцільно зазначити, що спираючись на
положення сучасної економічної літератури,
під поняттям "концентрація сільськогоспо-
дарського виробництва" у контексті даного
дослідження варто розуміти масштабність,
котра базується на обсязі валового виробниц-
тва продукції, та зосередженні засобів вироб-
ництва певного суб'єкту господарювання. При
цьому концентрація агропромислового ви-
робництва обумовлена необхідністю найбільш
ефективного використання усіх видів лімітова-
них ресурсів, котре можливе лише за рахунок
досягнень науково-технічного прогресу та їх

впровадження у виробничий процес. У той же
час, концентрація виробництва є наслідком дії
низки законів ринкової економіки, котрі з од-
ного боку призводять до посилення конку-
ренції у галузі, а з іншого боку, враховуючи
певні особливості зберігання та короткий
термін реалізації продукції скотарства, висту-
пають основою жорсткої цінової політики з
боку переробних підприємств.

Як вже зазначалося вище, у рамках даної
статті у якості визначальних чинників концен-
трації виробництва для галузі скотарства Хар-
ківської обл. використані обсяги валового ви-
робництва продукції та чисельність поголів'я
ВРХ та корів у сільськогосподарських підприє-
мствах.

Таким чином, відбулося групування сіль-
ськогосподарських підприємств, котрі впро-
довж 2008—2012 рр. здійснювали виробництво
основних видів продукції скотарства — моло-
ка (табл. 1) та м'яса (табл. 2).

У результаті групування сільськогоспо-
дарських підприємств Харківської обл. за ва-
ловим виробництвом молока у 2008 році вста-
новлено, що прибуток після реалізації молока
отримали тільки підприємства, обсяг виробниц-
тва яких, склав більше 5 тис. ц на рік. Кількість
таких підприємств становила 72, тобто лише

Таблиця 1. Групування сільськогосподарських підприємств Харківської обл.
за валовим виробництвом молока; 2008, 2012 рр.

Примітка: тут і нижче власні розрахунки автора на основі офіційних даних Головного управління статистики у Харківській
області.

Показник 

Групи підприємств за валовим виробництвом молока, ц 
У 

серед-
ньому 

I II III IV V VI 

до 
1000 

від 1001  
до 2000 

від 2001  
до 5000 

від 5001  
до 10000 

від 10001  
до 40000 

більше 
40000 

2008 рік 

Кількість підприємств 26 20 41 28 38 6 159 

Валове виробництво молока, ц 475,9 1424,8 3388,8 7195 18904 70341,8 9570,3 

Поголів'я корів, гол. 37 93 145 274 414 1399 255,1 

Середньорічний удій  

на 1 корову, кг 
1980 2305,5 3340 4490 5180 5230 

3701 

Повна собівартість 1 ц, грн. 196,5 180,8 164,5 168,9 155,3 140,9 169,5 

Виробничі витрати на 1 ц, грн. 180,1 188,3 172,5 154,0 137,6 131,7 162,6 

Ціна реалізації 1 ц, грн. 139,8 167,5 162,4 196,5 229,7 245,5 184,6 

Прибуток (збиток) на 1 ц, грн. -56,7 -13,3 -2,1 27,6 74,4 104,6 15,1 

Рівень рентабельності 
(збитковості), % 

-28,9 -7,4 -1,3 16,3 47,9 74,2 
8,9 

2012 рік 

Кількість підприємств 26 20 65 49 47 5 207 

Валове виробництво молока, ц 877,6 1244,7 3681,6 7496,4 23419,2 75195,5 10295 

Поголів'я корів, гол. 31 82 134 258 533 1134 263 

Середньорічний удій  
на 1 корову, кг 

3472 3957 4715 5580 6270 6631 
5204 

Повна собівартість 1 ц, грн. 324,5 295,1 309,1 273 252 258,2 294,4 

Виробничі витрати, грн. 

на 1 ц, грн. 
266 279,3 263,3 244,3 235,9 232,2 

252 

Ціна реалізації 1 ц, грн. 226 271,2 289,3 337,5 381,6 385,1 321,1 

Прибуток (збиток) на 1 ц, грн. -98,5 -23,9 -19,8 64,5 129,6 126,9 26,9 

Рівень рентабельності 

(збитковості), % 
-30,4 -8,1 -6,4 23,63 51,4 49,1 

9,1 
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45,3% від загальної кількості підприємств галузі
молочного скотарства. При цьому, із загальної
чисельності підприємств були виділені 6, у яких
обсяг валового виробництва молока перевищив
40 тис. ц. Саме ці суб'єкти господарювання й
отримали найвищий прибуток (74,2 грн.) від ви-
робництва 1 ц молока, шляхом зменшення ви-
робничих витрат та реалізації продукції за
найбільш вигідною ціною. Загальна тенденція
спостерігалася протягом аналізованих 5 років,
у підтвердження чому представлені результа-
ти групування за 2012 рік. Так, прибутковими
стали ті самі групи підприємств, проте, варто
зауважити, у IV та V груп підприємств, сума
прибутків, а отже і рівень рентабельності дещо
збільшилися, а у підприємств VI групи навпаки
відбулося зниження рівня рентабельності ви-
робництва молока майже на 25 %, в той же час
у підприємств перших трьох груп підприємств
дещо збільшилися суми збитків. При цьому,
більш ніж на 30% збільшилася загальна чи-
сельність підприємств задіяних у галузі, ця тен-
денція відбулася за рахунок збільшення чисель-
ності III, IV та V груп. Але ці тенденції істотно
не вплинули на середній рівень рентабельності
у молочному скотарстві Харківської обл., кот-
рий за 5 років збільшився лише на 0,2 %.

Значним, на нашу думку, є і той факт, що
зростання показника валового виробництва
молока на окремих підприємствах як у 2008 р.,
так і в 2012 році пов'язане не лише із збільшен-
ням чисельності поголів'я корів, а насамперед
із збільшенням продуктивності тварин, так по-
казник середньорічного удію молока на коро-
ву протягом усього аналізованого періоду у VI
групі був вищим майже у 5 разів ніж відповід-
ний показник I та групи підприємств. Ми вва-
жаємо, представлені результати досягнуті пе-
ред усім за рахунок впровадження сучасних
виробничих технологій та новітніх засобів ви-
робництва.

Як бачимо,у результаті групування під-
приємств Харківської обл. за валовим вироб-
ництвом приросту живої ваги ВРХ, у м'ясному
скотарстві регіону виявлена дещо відмінна від
молочного скотарства тенденція. Так, значним,
на нашу думку, є факт, що майже усі групи
підприємств виявилися збитковими як у 2008 р.,
так і в 2012 р. Проте у 2008 р. хоча б незначного
рівня рентабельності, а саме 3,8% досягли
найбільш великі підприємства, валове вироб-
ництво яких склало більше 4 тис. ц приросту
ВРХ у живій масі на рік. Але вже у 2012 р., ця ж
група підприємств, чисельність якої залишила-

Таблиця 2. Групування підприємств Харківської обл. за валовим виробництвом приросту
живої ваги ВРХ; 2008, 2012 рр.

Показник 

Групи підприємств за валовим виробництвом приросту ВРХ, ц 

У
 с
ер
ед
н
ьо
м
у
 

I II III IV V VI 

до 100 
від 101  

до 200 

від 201  

до 500 

від 501  

до 1000 

від 1001  

до 4000 

більше 

4000 

2008 рік 

Кількість підприємств 46 29 46 27 22 3 173 

Валове виробництво приросту 

ВРХ, ц 
38,5 147,8 341,2 747,1 1842,1 5596,0 573,6 

Поголів'я ВРХ, гол. 47 138 289 517 949 2440 356 

Середньорічна продуктивність 
однієї голови ВРХ, кг 

80 90 120 140 190 230 118,3 

Повна собівартість 1 ц, грн. 1125,6 1094,9 1201,7 1145,8 1220,9 925,1 1152,5 

Виробничі витрати на 1 ц, грн. 1469,1 1386,4 1263 1118 1232 890,6 1305,5 

Ціна реалізації 1 ц, грн. 810,3 796,8 852,1 871,5 906,4 960,7 843,5 

Прибуток (збиток) на 1 ц, грн. -315,3 -298,1 -349,6 -274,3 -314,5 35,6 -309 

Рівень рентабельності 

(збитковості), % 
-28 -27,2 -29,1 -23,9 -25,8 3,8 -26,8 

2012 рік 

Кількість підприємств 50 42 52 51 17 3 212 

Валове виробництво приросту 

ВРХ, ц 
66 129,7 322,3 702,3 3519 7613,5 679,2 

Поголів'я ВРХ, гол. 60 159 387 718 1560 2873 479,1 

Середньорічна продуктивність 

однієї голови ВРХ, кг 
110 144,5 160,8 195,3 225,6 265,0 162,8 

Повна собівартість 1 ц, грн. 2562,3 1972,5 2224,3 1934 1932,9 1866,3 2187,3 

Виробничі витрати на 1 ц, грн. 2322,9 2103,6 2270,1 1981,9 1857,0 1391,5 2119,2 

Ціна реалізації 1 ц, грн. 1094,6 1110,4 1243,2 1175,8 1301,5 1450,7 1190,8 

Прибуток (збиток) на 1 ц, грн. -1467,7 -862,1 -981,1 -758,2 -631,4 -415,6 -996,5 

Рівень рентабельності 

(збитковості), % 
-57,3 -43,7 -44,1 -39,2 -32,7 -22,3 -45,6 
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ся без змін, не змогла досягти навіть тих самих
показників, але в той час, підприємства групи
виявилися найменш збитковими. Так рівень
збитку становив 22,3 %, що менше майже вдвічі
аніж відповідний показник у середньому по га-
лузі. Ми вважаємо, ця тенденція обумовлена, в
першу чергу, ціною реалізації готової про-
дукції, котра не перевищує навіть повну со-
бівартість 1 ц продукції. Доречно зауважити
також, що загальна кількість підприємств га-
лузі м'ясного скотарства протягом 2008—2012
рр. збільшилася на 39 суб'єкта господарюван-
ня, тобто майже на 20%.

Зважаючи на отримані результати групу-
вання, постало питання більш детального ана-
лізу характеру впливу показників концентрації
виробництва на рівень його рентабельності у
галузі скотарства. С цією метою нами було за-
стосовано кореляційно-регресійний аналіз.
Серед факторних ознак було виділено: чи-
сельність поголів'я худоби та повна собі-
вартість 1 ц продукції. Наведений взаємозв'я-
зок зображено на рисунку 1.

Кореляційна модель будувалася за даними
групування підприємств галузі скотарства Хар-
ківської обл., котрі здійснювали господарську
діяльність у 2012 р. Кількість підприємств для
молочного скотарства становила 207, для м'яс-
ного — 212 підприємств. У результаті проведен-
ня розрахунків були отримані відповідні
рівняння множинної регресії:

1. Для підприємств галузі молочного ско-
тарства:

Y = 285,16 + 0,01X1 — 0,97Х2
2. Для підприємств галузі м'ясного скотар-

ства:
Y = — 3,1 + 0,007X1 — 0,02Х2
При цьому коефіцієнти детермінації отри-

маних рівнянь у першому випадку становив —
0,97, а у другому — 0,98. Це підтверджує на-
явність значної лінійної залежності між фак-
торними ознаками рівняння.

Отримані внаслідок проведеного кореля-
ційно-регресійного аналізу результати, пока-
зують, що, за умови збільшення чисельності по-

голів'я корів у сільськогосподарських підприє-
мствах Харківської обл. на 1 голову, рента-
бельність виробництва зростає на 0,01 %; а од-
ночасне збільшення повної собівартості 1 ц
молока на 1 грн. чинить вплив на рентабель-
ність, знижуючи її на 0,97 %.

У той же час, для сільськогосподарських
підприємств галузі м'ясного скотарства при
збільшенні поголів'я на 1 голову ВРХ, рента-
бельність виробництва зростає на 0,007 %, при
цьому збільшення повної собівартості 1 ц го-
тової продукції на 1 грн. зменшує рентабель-
ність її виробництва на 0,02 %.

Отримані результати кореляційно-регре-
сійного аналізу ще раз свідчать, що рента-
бельність виробництва продукції скотарства
являє собою багатоаспектну економічну кате-
горію, котра залежить від дії багатьох чинників.
При цьому, зважаючи на значну лінійну за-
лежність між факторами, що впливають на рен-
табельність виробництва, незаперечним є факт
впливу концентрації виробництва на його ефек-
тивність, але при цьому, необхідно враховува-
ти вплив ще одного значного чиннику — повної
собівартості 1 ц продукції, котра, як показують
результати групування, у більшості випадках не
зменшується, а навпаки збільшується разом зі
зростанням показників концентрації вироб-
ництва.

ВИСНОВКИ
Зважаючи на результати дослідження, мо-

жемо зробити висновок, що концентрація ви-
робництва є одним з головних чинників прямо-
го впливу на рівень рентабельності виробницт-
ва продукції скотарства сільськогосподарськи-
ми підприємствами Харківської області. В той
же час, слід враховувати, що до головних фак-
торів впливу на рентабельність виробництва
відноситься повна собівартість готової про-
дукції, котра, як було виявлено, у більшості
груп сільськогосподарських підприємств об-
ласті зменшується із підвищенням концентрації
виробництва. Таким чином, для подальшого
сталого розвитку галузі скотарства Харківсь-

                           X1 

Y                        

              X2 

Рис. 1. Факторна залежність рентабельності виробництва продукції скотарства
сільськогосподарськими підприємствами Харківської обл.

де, Y — рентабельність виробництва продукції скотарства; X1 — чисельність поголів'я худоби, гол.; Х2 — повна собівартість 1 ц
продукції, грн.
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кої області необхідним стає максимальне ско-
рочення повної собівартості продукції, що є
основою оптимізації ціни реалізації готової
продукції, та збільшення рентабельності ви-
робництва, що особливо актуально для галузі
м'ясного скотарства, продукція якого на
вітчизняному ринку поступається іншим видам
м'яса саме за рахунок високої собівартості ви-
робництва у порівнянні з іншими галузями тва-
ринництва.
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