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METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY
Сучасна криза охопила практично всі галузі, в тому числі і аграрний сектор. Сучасна економічна наука виявилася не
здатною передбачити виникнення кризових явищ і обгрунтувати стратегію уникнення її або їх подолання. У нашій країні
економічна наука, не маючи можливості вільно розвиватися протягом минулого сторіччя, не виробила ефективних механізмів
подолання криз в аграрному секторі, реформування національної економіки.
Українські ринкові реформи проводилися в обстановці поширення офіційною пропагандою підвищених очікувань. Їх
ініціатори запевняли, що на відміну від плану, ринок — це такий чудодійний спосіб ведення господарства, перехід до якого
дозволить за короткий час перевершити радянський рівень ефективності економіки та народного добробуту. Наслідки ре0
форм довели неспроможність концепції ринкового саморегулювання й зумовили необхідність пошуку нових форм і методів
управління економічними системами, розробки нових підходів до формування методології дослідження проблем підвищен0
ня ефективності господарювання.
The current crisis that has engulfed almost all sectors, including agriculture. Modern economics was not able to predict the
occurrence of crises and justify its strategy to avoid or overcome them. In our country, economics, unable to freely evolve over
the last century, has not developed effective mechanisms for crisis management in the agricultural sector, reforming the national
economy.
Ukrainian market reforms carried out in an atmosphere of official propaganda spreading high expectations. Their proponents
claimed that unlike plan market — it is a miraculous way of farming, which will shift in a short time to beat the Soviet level of
economic efficiency and national welfare. The implications of reform proved the concept of market self0regulation and necessitated
the search for new forms and methods of economic management systems, developing new approaches to research methodology
issues of economic efficiency.
One of the weaknesses of current agricultural sector in the national economy of Ukraine is not merely the absence of a clear
fundamental economic theory that can explain the reason that occur in socio0economic processes, but also the lack of research is
developed methodological foundations of the agricultural sector in the national economy. This is not a complete lack of research
methodology managing innovation processes in the agricultural sector of the national economy and the inefficiency of the existing
methodology, its inability to fully explain the reasons transformations occur and predict their consequences.
The author notes that many of the neoclassical theory were used in Ukraine in reforming the economy, including its agricultural
sector, but they did not work for several reasons. First, because the modern neo0classicism — a theory developed (mature)
market economy and its recipes are not suitable for a market economy, especially by means of the transformation of a planned
economy. The second reason — the strongest monopolization of Ukrainian economy and its industrial structure, which is not
adjusted for the effects of free market mechanisms. Thirdly, the high degree of bureaucracy and the officials in the management.
The fourth reason, in our opinion one of the most important — psychological unwillingness of most people in Ukraine, especially
agriculture to market changes (unity, Christianity, collectivism, socialism — all against capitalism, wealth, money). Fifthly, an
important role was certainly a peculiar attitude to Western Ukraine "fellow consultants" who offered no Marshall Plan for Ukraine,
as after the war for West Germany, but rather sought and seek to secure raw date orientation of our country, to limit the access of
Ukrainian goods on the world market through geopolitical pressure, sanctions, specific recommendations for liberalization,
privatization and so on. Many failures due course own gross errors reformers and large, the main of which include the path of
"shock therapy" and neglect the social cost of market reforms. However, we believe that the underlying causes of the crisis is not
so much the specific conditions of economic reforms in Ukraine as the shortcomings of the economic theory underlying the
research and practical changes.

Ключові слова: інноваційний розвиток, аграрний сектор, національна економіка, синерге<
тичний ефект, ефективна система господарських відносин.
Key words: іnnovative development, agriculture, national economy, a synergistic effect, an ef<
fective system of economic relations.
ВСТУП
нення кризових явищ і обгрунтувати стратегію
Сучасна криза охопила практично всі галузі, в уникнення її або їх подолання. У нашій країні еко'
тому числі і аграрний сектор. Сучасна економічна номічна наука, не маючи можливості вільно роз'
наука виявилася не здатною передбачити виник' виватися протягом минулого сторіччя, не вироби'
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ла ефективних механізмів подолання криз в аграр'
ному секторі, реформування національної еконо'
міки.
До перебудови вчені були позбавлені можли'
вості досліджувати альтернативні шляхи соціаль'
но'економічного розвитку. Принципова установ'
ка верхів: "Ми йдемо єдино правильним шляхом"
— не передбачала ніяких альтернатив. Придушу'
валися навіть спроби теоретично обгрунтувати
необхідність департизації управління економікою.
У результаті ми до останнього часу не мали іншої
моделі колективістської економіки, крім держп'
ланівської'партійної [1, с. 60].
Довгі роки догматизму не змогли не позначи'
тися на результатах реформ, які фактично прово'
дилися і, певною мірою, до теперішнього часу про'
водяться без достатнього наукового обгрунтуван'
ня. Більше того, серйозним прогалиною в рефор'
муванні економіки України було також ігноруван'
ня ідеологами реформ власної теоретичної спад'
щини, яка за ступенем розробленості окремих на'
прямів цілком могла конкурувати з передовими
теоріями зарубіжних економістів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико'методологічні аспекти іннова'
ційного розвитку національної економіки Украї'
ни змістовно представлені в працях О. Гальчинсь'
кого, В. Геєця, О. Гудзинського, Б. Данилишина,
Л. Федулової, практичні ж проблеми інноваційно'
го розвитку вітчизняного аграрного сектора еко'
номіки знайшли відображення в працях С. Волод'
іна, О. Дація, О. Крисального, М. Кропивки, О.
Школьного, В. Яценка.
Але при високому теоретико'методологічно'
му та практичному рівнях розробки проблеми
інноваційного розвитку вітчизняного аграрного
сектора економіки здебільшого розв'язуються
відокремлено і акцентуються на певних їх аспек'
тах, що не забезпечує досягнення синергетичного
ефекту, оскільки інноваційний розвиток — це про'
цес, слабкість окремої ланки якого призводить до
відсутності загальної ефективності. Тому виникає
потреба в розробці загальної системної методо'
логії результативного управління інноваційним
розвитком аграрного сектора національної еко'
номіки, яка забезпечить органічну взаємодію всіх
його елементів та рух суспільства до гуманізова'
ної форми існування.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою статті є аналіз методологічних науко'
вих засад та розроблення практичних рекомен'
дацій щодо управління інноваційним розвитком
аграрного сектора України, а також формування
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базових методологічних підходів до механізму
регулювання інноваційного відтворення в АПК.
РЕЗУЛЬТАТИ

Перш за все, необхідно відзначити відому сис'
тему оптимального функціонування економіки
(СОФЕ), яка розроблялася з початку 60'х рр. XX
ст. у Центральному економіко'математичному
інституті Академії наук СРСР (ЦЕМІ) [3, с. 234].
Її творці відразу зайнялися методологією раціо'
нального господарювання, вивченням принципів
побудови ефективної системи господарських
відносин, що грунтуються на поєднанні "верти'
кальних" і "горизонтальних" взаємодій між еко'
номічними суб'єктами. Найважливішим результа'
том теорії оптимального функціонування стало
подання про оцінки всіх видів ресурсів як харак'
теристиках їх внеску в задоволення потреб сусп'
ільства. Не тільки праця, але й інші фактори ви'
робництва — природні, капітальні, взагалі будь'
які лімітовані ресурси — отримують при оптималь'
ному функціонуванні свою оцінку.
На строго науковій основі була розкрита роль
ряду характеристик загальноекономічного рівня
таких, як норматив дисконтування грошових ре'
сурсів, відсотки за кредит, рентні оцінки та тощо.
Це призвело до того, що вже в 70'і рр. були сфор'
мульовані теоретичні передумови створення гос'
подарського механізму типу регульованого рин'
ку. Останній ідеологічний погром СОФЕ був
здійснений в 1983—1985 рр., якраз на самому старті
перебудови. Тим самим противникам СОФЕ вда'
лося реалізувати свою головну мету — вивести
теоретичну базу реформ з процесу ринкових пе'
ретворень [3, с. 287].
Українські ринкові реформи проводилися в
обстановці поширення офіційною пропагандою
підвищених очікувань. Їх ініціатори запевняли, що
на відміну від плану ринок — це такий чудодійний
спосіб ведення господарства, перехід до якого
дозволить за короткий час перевершити радянсь'
кий рівень ефективності економіки та народного
добробуту. Наслідки реформ довели неспро'
можність концепції ринкового саморегулювання
й зумовили необхідність пошуку нових форм і ме'
тодів управління економічними системами, роз'
робки нових підходів до формування методології
дослідження проблем підвищення ефективності
господарювання.
Одним із слабких місць сучасного аграрного
сектору в національній економіці України є не
тільки відсутність чіткої фундаментальної еконо'
мічної теорії, що дозволяє пояснити причини, які
відбуваються у соціально'економічних процесах,
а й недостатня розробленість методологічних ос'
нов досліджень аграрного сектору в національній
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економіці. Мова йде не про повну відсутність ме'
тодології дослідження, управлінні інноваційними
процесами в аграрному секторі національної еко'
номіки, а про неефективність наявної методології,
про її нездатність повно пояснювати причини
трансформацій і передбачати їх наслідки.
Таким чином, у сукупності загальної та ло'
кальних методологій дослідження можна виділити
методологію дослідження управління інновацій'
ними процесами в аграрному секторі національ'
ної економіки, яку Е.Н. Крилатих визначає як си'
стему принципів, положень, методів і моделей ана'
лізу або прогнозування розвитку економічних
процесів та об'єктів агропромислового комплек'
су, аграрного сектору, сільської місцевості [5, с.
376].
Автором зазначається, що формування ефек'
тивної методології дослідження проблем підви'
щення ефективності управління інноваційними
процесами в аграрному секторі України в умовах
освоєння ринкових відносин є одним з актуальних
завдань національної економіки. Обгрунтованою
та ефективною можна вважати таку методологію,
яка дозволяє в ході її використання розкрити тен'
денції, протиріччя процесів, що протікають в аг'
рарному секторі економіки; виявити "точки зрос'
тання" або "зони лиха" у структурі досліджувано'
го економічного об'єкта.
Досконала методологія має своєрідний муль'
типлікативний ефект: її застосування збагачує,
множить, розширює методологічний арсенал в
інших дослідницьких областях. Її можна назвати
позитивною методологією. Навпаки, неякісна,
несистемна методологія не тільки призводить до
неправильних висновків щодо безпосереднього
об'єкта дослідження, а й, як комп'ютерний вірус,
може заразити й інші сфери наукових розробок.
Тому її можна назвати негативної методологією
[2, с. 65].
Формування позитивної методології до'
слідження проблем підвищення ефективності уп'
равління інноваційними процесами в аграрному
секторі національної економіки в умовах його пе'
реходу на інноваційну основу розвитку необхід'
но почати з аналізу фундаментальних економіч'
них теорій, які в даний час можна використовува'
ти в якості методологічного базису дослідження
національної економіки.
До теперішнього часу не тільки серед прак'
тиків, а й серед учених ведуться суперечки про те,
яку економічну теорію використовувати у як ба'
зис для проведення досліджень, спрямованих на
вирішення проблем підвищення ефективності уп'
равління соціально'економічними процесами, що
протікають у трансформаційній ринковій еко'
номіці.
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З широкого спектру економічних вчень, які
розвивалися і розвиваються у світі, в поле зору
реформаторів в основному проявилися лише один
з напрямів — неокласична економічна теорія, яка
є за своєю суттю продовженням класичної еко'
номічної школи А. Сміта, основними постулата'
ми якої є саморегулювання ринкової економіки та
її прагнення до сталого врівноважування попиту і
пропозиції.
Автор зазначає, що багато положень неокла'
сичної теорії були використані в Україні при рефор'
муванні економіки, в тому числі і аграрного її сек'
тора, але вони не спрацювали через низку причин.
По'перше, тому, що сучасний неокласицизм — це
теорія розвиненою (зрілої) ринкової економіки та
її рецепти не підходять для ринкових відносин, тим
більше за допомогою трансформації планової еко'
номіки. Друга причина — це найсильніша монопо'
лізація української економіки і її галузева струк'
тура, що не пристосована для дії вільних ринкових
механізмів. По'третє, високий ступінь бюрократи'
зації та свавілля чиновників у системі управління.
Четверта причина, на наш погляд, одна з найголов'
ніших, — психологічна неготовність основної маси
населення України, особливо сільського, до ринко'
вих перетворень (соборність, християнство, колек'
тивізм, соціалізм — все проти капіталізму, багат'
ства, грошей). По'п'яте, важливу роль зіграло, зви'
чайно, своєрідне ставлення до України західних
"друзів'консультантів", які запропонували не план
Маршалла для України, як після війни для Західної
Німеччини, а, навпаки, прагнули і прагнуть до те'
перішнього часу закріпити сировинну орієнтацію
нашої країни, обмежити вихід українських товарів
на світові ринки за допомогою геополітичного тис'
ку, санкцій, специфічних рекомендацій щодо лібе'
ралізації, приватизації та тощо. Багато невдач, зви'
чайно ж, пояснюються власними грубими і велики'
ми помилками реформаторів, до основних з яких
слід віднести шлях "шокової терапії" і зневага со'
ціальної ціною ринкових реформ. Разом з тим, на
нашу думку, глибинними причинами кризи є не
стільки специфічні умови проведення ринкових ре'
форм в Україні, скільки недоліки самої економіч'
ної теорії, покладеної в основу наукових дослід'
жень та практичних перетворень.
Економічна теорія є науковою основою для
прийняття управлінських рішень в економіці прак'
тично на всіх рівнях (від національного господар'
ства до окремого підприємства). Її сучасна криза
проявляється в тому, що вона виявилася нездат'
ною не тільки передбачити, але і пояснити причи'
ни багатьох економічних трансформацій останніх
десятиліть.
Положення класичної та неокласичної теорії
не спрацьовують не тільки в умовах України, але і
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в багатьох зарубіжних країнах з розвиненою рин'
ковою економікою, де періодично виникають еко'
номічні кризи. Не завжди вдається пояснити і ви'
рішити дані проблеми і з позицій протилежних
економічних теорій, також отримали розвиток в
розвинених країнах, — кейнсіанства та неокейнс'
іанства, які виходять з необхідності державного
регулювання ринкових відносин.
Автор визначає, що основна причина цієї кри'
зи полягає в тому, що концептуальні основи су'
часних економічних теорій та застосовуваний
ними математичний апарат (лінійні моделі еконо'
метрики) остаточно сформувалися на початку XX
ст. За минулі з цього моменту майже сто років
істотно змінилася структура більшості галузей,
національних господарств і світової економіки в
цілому. Постійно скорочується тривалість життє'
вого циклу товарів, технологій, технологічних ук'
ладів. Все більшого значення в економіці набува'
ють нерівноважні процеси і позитивний зворотний
зв'язок. Тенденція глобалізації, легкість пере'
міщення капіталів через кордони держав, інфор'
матизація економіки, різко збільшена вартість
знань та інші фактори роблять кількісне і якісне
вплив на формування взаємовідносин між госпо'
дарюючими суб'єктами на ринку. Значний прогрес
у науці, зміна поглядів на природу стійкого і не'
стійкого, на відносини порядку і хаосу змінюють
уявлення про поведінку агентів на ринку і ставлять
теорію і практику економічної науки перед нови'
ми проблемами. Для прийняття управлінських
рішень стає недостатньо теорій першої половини
минулого століття.
Вихід із становища багато дослідників пов'я'
зують з двома перспективними науковими напря'
мами: еконофізикою та еволюційною економікою.
Предметом дослідження обох напрямів є розви'
ток та еволюція економічних систем. У еконофі'
зиці основний акцент робиться на математично'
му моделюванні процесів розвитку й еволюції
(нелінійні концепції та моделі, на відміну від еко'
нометрики), яке в перспективі може призвести до
побудови економіки за образом і подобою точних
і природничих наук (інший акцент у розвитку еко'
нофізики — дослідження фізичних явищ в еконо'
мічних системах). Еволюційна економіка приділяє
основну увагу дослідженню предметної, змістов'
ної сторони економічної динаміки на тривалих
інтервалах часу, коли проявляються нелінійні вла'
стивості еволюціонують економічних систем (на'
приклад, зміна технологічних укладів у результаті
науково'технічного прогресу та інноваційної
діяльності, яка призводить до природного відми'
рання цілих галузей). Якщо порівнювати нові на'
прями економічної науки з класичними теоріями,
то можна виділити дві принципові відмінності, які
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пов'язані з розумінням ринкової рівноваги та його
ролі в розвитку економіки і з теорією вибору еко'
номічних агентів.
Значимість рівноваги і нерівноваги в різних
економічних підходах розуміється по'різному. В
рамках нееволюційнх теорій рух до рівноваги між
попитом і пропозицією за умови, що в макси'
мальній мірі враховуються інтереси постачаль'
ників (виробників) і покупців (споживачів), — це
ключове питання. Все інше — перешкоди й обу'
рення. Головне — прийти до рівноваги.
Еволюціоністи не відкидають руху такого
роду. Дійсно, процеси конкуренції та відбору ма'
ють фундаментальне значення для процесів ево'
люції, але самі по собі вони ще не призводять до
еволюції. Природно, виникає питання: які механі'
зми необхідно призвести в дію для того, щоб сис'
тема, що має властивості самовідтворення, муль'
тістабільності, конкуренції та відбору, набула
здатності до еволюції. Таким механізмом служать
мутації, тобто випадкове відтворення альтерна'
тивних можливостей [4, с. 101].
Одним з положень неокласичної економічної
теорії є раціональна поведінка агентів. Його основ'
ний зміст полягає в тому, що агент має всю повноту
необхідної йому інформації, має досить часу на її
аналіз, а прийняте ним у результаті рішення макси'
мізує деяку його функцію корисності (яка також
вважається відомою). У такому вигляді раціо'
нальність поведінки входить і в гіпотезу ефектив'
ного ринку, на якій базуються багато аналітичних
методик для практичного використання.
Сучасні дослідження поведінки людей на рин'
ку виявили цілий ряд особливостей, кожна з яких
заперечує раціональність у значенні наведеного
вище визначення. Зокрема було доведено вплив на
прийняття рішень наступних аспектів нераціональ'
ної поведінки:
1. Люди не завжди відчувають відразу до ри'
зику. Вони часто можуть прагнути ризикувати,
особливо якщо усвідомлюють, що приречені на
втрати, якщо не будуть цього робити.
2. Люди сповнені упереджень у своїх су'
б'єктивних оцінках. Вони впевнені у своїх власних
прогнозах набагато більше того, ніж це виправда'
но наявною інформацією.
3. Люди можуть не реагувати на інформацію
відразу після її отримання. Замість цього вони
можуть відгукуватися на неї через якийсь час,
якщо вона підтверджує зміни в недавньому тренді.
Це нелінійна реакція — на противагу лінійності
реакції раціонального інвестора.
4. Не існує очевидного підтвердження того, що
люди більш раціональні у сукупності, ніж по'
одинці. Доказом тому є соціальні перевороти, ми'
нущі захоплення і моди.
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Крім того, можна зібрати багато чи мало
інформації, але ніколи не можна зібрати всю
інформацію. Не можна бути впевненим у якості
зібраної інформації. Іншими словами, більша ча'
стина інформації, якою володіють господарю'
ючі суб'єкти, неточна і неповна. При нестачі
інформації людина вдається до індуктивного
міркування і намагається вгадати можливі шан'
си. Як показали дослідження нобелівського ла'
уреата Кеннета Ерроу, в більшості своїй люди
схильні переоцінювати інформацію, яка їм дос'
тупна [3, с. 87].
Автор визначає, що те що сталося з українсь'
кою економікою, і зокрема з аграрним її секто'
ром, у період реформування, з достатньою впев'
неністю можна назвати "катастрофою", а точні'
ше іншим терміном, який також використовуєть'
ся в даній теорії, — "зривом управління" , який
стався в процесі перекладу соціально'економічної
системи країни з одного стану в інший, від плано'
вої економки до ринкової. У реальній дійсності
часто виникають ситуації, коли некваліфіковані
управлінці, втративши управління і знаючи про
здатність керованої ними ієрархічно організова'
ної системи до самовідновлення управління в де'
якому режимі після втручання інших її рівнів, по'
чинають посилатися на "теорію катастроф", при'
криваючи свою неспроможність як управлінців. Це
цілком справедливо і для української дійсності
початку 90'х рр. минулого століття, коли в резуль'
таті непродуманих реформ була допущена втрата
керованості економікою "зрив управління", яку
вітчизняні реформатори намагалися піднести як
"шокову терапію".
ВИСНОВКИ

Аналіз сучасних наукових напрямків в еко'
номічній теорії дозволяє зробити певні висновки.
По'перше, необхідність управління економікою —
неврівноважені самоорганізуються — в умовах
існуючої нерівномірності і значних структурних
змін у виробничому і фінансовому секторах націо'
нальної та світової економіки вимагає розробки
саме еволюційного підходу до аналізу ситуації, що
склалася, і прийняття управлінських рішень. Усв'
ідомлення того шляху, по якому природним чи'
ном розвивається економічна діяльність людини,
стає потужним інструментом ефективного управ'
ління.
По'друге, огляд основних джерел еволю'
ційних концепцій управління виявив їх макроеко'
номічну спрямованість. Конкретні галузеві про'
грами практично відсутні, у тому числі і стосовно
аграрному сектору економіки як однієї з найск'
ладніших соціально'економічних і біологічних
систем.
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По'третє, наведений вище аналіз показав, що
один з напрямів — еволюційна економіка — здат'
ний предметно поставити завдання, а інший — еко'
нофізіка — забезпечити її рішення адекватним
математичним апаратом. З урахуванням того, що
в області еконофізики працюють переважно про'
фесійні фізики і математики, а в області еволюц'
ійної економіки — професійні економісти, об'
'єднання обох напрямів є непростим, але перспек'
тивним завданням, рішення якої обіцяє дати си'
нергетичний ефект в області створення сучасних
технологій управління економікою.
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INSTITUTIONAL PRINCIPLES ON ANALYSIS OF THE MEDICINAL PLANTS MARKET
FUNCTIONING
Обгрунтовано теоретичні засади функціонування ринку лікарських рослин з точки зору інституціональної теорії.
Представлена характеристика міжгалузевих зв'язків у сферах сільськогосподарської, заготівельної, фармацевтич0
ної, торгівельної діяльності. Зокрема, визначено місце лікарської рослинної сировини в рамках сучасного багато0
функціонального сільськогосподарського виробництва, уточнена категорія "ринок лікарських рослин", який пред0
ставлений як система економічних відносин в аграрній, переробній та фармацевтичній галузях економіки, що фор0
мується в процесі збору, вирощування, переробки та обігу лікарської рослинної сировини з метою задоволення по0
треб суспільства в безпечних лікарських препаратах. Обгрунтовано теоретико0методичний підхід до аналізу ринку
лікарських рослин, що включає аналіз інституціонального устрою, мотиваційної структури і управлінського конт0
ролю, а також дозволяє мінімізувати трансакційні витрати суб'єктів даного ринку.
The theoretical principles on the medicinal plants market functioning in terms of institutional theory have been
grounded. This paper deals with characteristic of interindustry links in agricultural, harvesting, pharmaceutical, trading
activities fields. In particular, a place of medicinal vegetative raw material within a modern multifunctional agricultural
production was determined, as well as category "market of medicinal plants" which is represented as a system of economic
relations in agriculture, manufacturing and pharmaceutical sectors of the economy, formed in the process of collecting,
growing, processing and circulation of medicinal vegetative raw materials to meet the needs of society in a safe medicines,
was clarified. The theoretical and methodological approach to the medicinal plants market analysis, including analysis
of institutional structure, motivation structure and management control as well as minimizes transaction costs of the
market actors, has been substantiated.

Ключові слова: інститут, ринок, лікарські рослини, сировина, аналіз, трансакційні ви<
трати.
Key words: institute, market, medicinal plants, raw material, analysis, transaction costs.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Останнім часом, незважаючи на економіч'
ну кризу, в Україні активно починає розвива'
тися ринок лікарських рослин. Про це перекон'
ливо свідчать не тільки щорічні обсяги прода'
жу лікарських препаратів на основі рослинної
сировини, але й збільшення кількості вітчизня'
них підприємств, які займаються вирощуван'
ням, заготівлею, первинною переробкою цієї
сировини, а також виробництвом готової про'
дукції на її основі. Ефективне функціонування
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вітчизняного ринку лікарських рослин перед'
бачає необхідність розробки теоретико'мето'
дичних засад організаційно'економічного за'
безпечення його регулювання, що відповідають
принципам сталого розвитку. Проте в теорії і
практиці ефективної організації ринку лікарсь'
ких рослин в Україні недостатньо досліджени'
ми залишаються питання наукового обгрунту'
вання його функціонування з точки зору опти'
мізації інтересів та відносин учасників даного
ринку.
Передплатний індекс 21847
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Дослідження в сфері забезпечення галузей
національної економіки лікарською рослинною
сировиною знайшли своє відображення в нау'
кових працях відомих вчених, зокрема: О. Ба'
заркіної, О. Березіна, А. Бітерякова, В. Бико'
ва, Н. Карпенка, І. Маркіна, Л. Попова, Б. Се'
мака та інших. Разом з тим окремі питання фун'
кціонування ринку лікарських рослин в системі
економічних відносин не здобули закінченого
характеру. Тому актуальними є дослідження
даних проблем на основі нових підходів, зок'
рема інституціональної теорії, яка дозволяє ви'
явити значущі фактори, що забезпечують ефек'
тивні взаємодії між суб'єктами ринку лікарсь'
ких рослин в сучасному економічному середо'
вищі.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування теоретико'
методичних підходів до аналізу ринку лікарсь'
ких рослин з позицій інституціональної теорії.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Потрійність розуміння лікарських рослин і
лікарської рослинної сировини, що склалася в
практиці господарської діяльності, з точки
зору агропромислового комплексу, фармацев'

тичного виробництва та заготівельної галузі
ускладнює комплексне теоретичне тлумачення
і практичне формування ринку лікарських рос'
лин [3]. Тому, ринок лікарських рослин пропо'
нуємо розуміти як систему економічних відно'
син в аграрній, переробній та фармацевтичній
галузях економіки, що формується в процесі
з б о р у, вирощування, переробки та обігу
лікарської рослинної сировини з метою задо'
волення потреб суспільства в безпечних
лікарських препаратах. Пропонуємо стан та
тенденції розвитку ринку лікарських рослин
досліджувати з позицій інституціональної еко'
номічної теорії, яка розширює мікроекономіч'
ний аналіз на основі нових факторів і понять,
що дозволяють більш об'єктивно обгрунтува'
ти сукупність явищ, які відбуваються на ринку,
виявити мотиви споживання і, отже, більш
ефективно задовольняти запити споживачів.
Вихідним поняттям в інституціональних
дослідженнях є інститут. У рамках інституціо'
нальних соціально'економічних досліджень
інститути розглядалися як зразки і норми по'
ведінки, а також звички мислення (традиції),
що впливають на вибір стратегій економічного
розвитку [4, с. 16]. Згідно з Д. Нортом, інститу'
ти — це "правила гри" в суспільстві, які органі'
зовують взаємовідносини між людьми і струк'
турують стимули обміну у всіх його сферах —

Інституціональне середовище

сировинний
базис

Інституціональні
процеси
процеси, пов'язані з
формуванням,
функціонуванням,
зміною та взаємодією
формальних і
неформальних
інститутів у вигляді
трансакційних витрат

первинна
торгівля

переробка і
виробництво

оптова
торгівля

роздрібна
торгівля

Інституціональна матриця
стійка, історично сформована
система базових інститутів
ринку лікарських рослин, в
рамках якої розвивається
інституціональне середовище,
структура, простір і процеси

Інститути медицини

Інституційна структура
Інститут споживача

сукупність формальних і
неформальних інститутів

Інституціональний простір
Рис. 1. Функціонування інститутів ринку лікарських рослин
Джерело: авторська розробка.
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Рис. 2. Структурно0функціональна схема аналізу ринку лікарських рослин
Джерело: адаптовано автором за [1; 2].

політиці, соціальній сфері та економіці. Інсти'
тути фіксують типологічні елементи дії, пов'я'
заної з дотриманням правил. Таким чином,
інститути формують не жорсткий каркас, а
гнучку підтримуючу структуру, що змінюєть'
ся під впливом практичної дії [5, с. 21].
Для обгрунтування можливості викорис'
тання інституціональної теорії при аналізі рин'
ку лікарських рослин було сформовано його
структуру з використанням інституціонально'
го понятійного апарату, що представлено на
рисунку 1. Інституціональна матриця є цент'
ральним поняттям цієї структури і трактуєть'
ся як стійка, історично сформована система ба'
зових інститутів, що регулюються економічни'
ми, політичними та ідеологічними підсистема'
ми (інститутами) суспільства [1, с. 36].
Інституціональна матриця [2] — це стійка,
історично сформована система базових інсти'
тутів ринку лікарських рослин, у рамках якої
розвиваються інституціональне середовище,
структура, простір і процеси. Поняття інститу'
ціонального середовища та інституціональної
структури були запозичені економістами у соці'
ологів, де під інституціональним середовищем
розуміється весь набір відповідних її типу
інститутів, який визначає напрямок і швидкість
інституціональних змін [4, с. 45]. Нами інсти'
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туціональне середовище розуміється як су'
купність інституціональних операторів та
інституціональних засобів. Інституціональні
оператори, що входять до складу інституціо'
нального середовища, є основними ланками в
системі товароруху інституціональних засобів.
На ринку лікарських рослин інституціональні
оператори представлені виробниками лікарсь'
кої рослинної сировини, дистриб'юторами і ап'
течними організаціями, що реалізують препа'
рати на їх основі. Залежно від номенклатури
одержуваних з лікарської рослинної сировини
фітопрепаратів був виділений первинний інсти'
тут (заготівля і продаж сировини) і вторинний
інститут (виробництво, переробка, збут). У
різні періоди розвитку людського суспільства
інтерес людини до лікарських рослин змінював'
ся [8, с. 18]: іноді формувалось надмірне захоп'
лення фітотерапією, а часом спостерігався
спад. У цьому процесі важливу роль відіграва'
ли інші базові інститути (економічні, політичні,
ідеологічні), що знаходяться в рамках інститу'
ціональної матриці.
Інституціональне середовище безпосеред'
ньо впливає на інституціональну структуру, яка
визначається як набір формальних і нефор'
мальних норм, що включають сукупність інсти'
тутів, найважливішими з яких є інститути рин'
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кової координації, власності, права та ринко'
вої етики [4; 5]. У нашому розумінні інститу'
ціональна структура — це сукупність формаль'
них норм, що фіксуються в нормативних доку'
ментах, і неформальних, що фіксуються в зви'
чайному праві, інститутів, що структурують
взаємодії індивідів і організацій в економіці,
зокрема на ринку лікарських рослин. На нашу
думку, важливим аспектом в сфері правового
забезпечення економічної діяльності на ринку
лікарських рослин є функція визначення та за'
безпечення державою "правил гри" між усіма
ланками товароруху, які необхідні для: стиму'
лювання підприємницької діяльності; дотри'
мання інтересів особистості і суспільства в
цілому; раціонального використання лікарсь'
ких рослин (ресурсозберігаюча функція) та
охорони навколишнього природного середови'
ща.
Формальні норми включають політичні,
юридичні, економічні правила і контракти.
Функціями цих обмежень є: створення право'
вої бази для підтримки основних умов функ'
ціонування ринку. Однак навіть у самих роз'
винених економіках формальні норми і прави'
ла складають лише невелику частину тієї су'
купності обмежень, які формують поведінку
суспільства. Більшою мірою цю функцію не'
суть неформальні обмеження, що беруть по'
чаток у передачі цінностей за допомогою куль'
тури, у розширенні і застосуванні різних пра'
вил для вирішення проблем вибору, обміну,
координації та мотивації господарської діяль'
ності.
На інституціональну структуру вплива'
ють інституціональні процеси, під якими ро'
зуміють процеси, пов'язані з формуванням,
функціонуванням, зміною та взаємодією
формальних і неформальних інститутів у
вигляді трансакційних витрат. Формальні і
неформальні норми взаємодіють у так зва'
ному інституціонально'економічному про'
сторі. Умовою їх функціонування і показни'
ком ефективності є рівень та структура
трансакційних витрат [1; 4; 7]. Отже, з точ'
ки зору інституціонального підходу, різні
інститути мають неоднакову ефективність
щодо трансакційних витрат. Ті, що вимага'
ють занадто високих витрат, відмирають, ті,
що виявляються більш економічно ефек'
тивними, виживають і отримують все більш
широкий розвиток. Тому економіка трансак'
ційних витрат виступає як вектор інституці'
ональної економіки.
Інституціональні оператори формують се'
редовище, в якому створюється мотиваційна
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структура господарських агентів. Загальна
структура мотивів представляється у вигляді
наступних складових: економічних інтересів,
культурно'нормативних схем, стимулюючого
впливу. Традиційна економічна теорія припус'
кає, що суб'єктів ринку спонукають в основно'
му економічні інтереси, при реалізації яких
вони керуються критеріями економії витрат та
отримання вигоди. Стимулюючий вплив пред'
ставлений на ринку у вигляді просування то'
варів, у рамках якого виділяються: стимулю'
вання збуту, формування мереж, реклама і т.д.
[6]. На основі вищевикладеної схеми нами ви'
вчена інституціональна матриця ринку лікарсь'
ких рослин, яка також була розділена на три
блоки: інституціональний устрій, мотиваційна
структура і управлінський контроль, представ'
лені у вигляді структурно'функціональної схе'
ми на рисунку 2.
Інституціональний устрій виражається че'
рез інституціональне середовище як взаємо'
зв'язок інституціональних операторів та інсти'
туціональних засобів (матеріального потоку),
що є основою формування двох базових інсти'
тутів. Для вивчення інституціонального сере'
довища були запропоновані два методичних
підходи [2, с. 14]: (а) методичний підхід до вив'
чення способів класифікації, який грунтуєть'
ся на принципах інституціональної структури,
відповідно до якої класифікаційні ознаки діли'
лися за формальними і неформальними норма'
ми з позначенням сфери застосування цих кла'
сифікацій за трьома напрямками досліджень:
заготовки, виробництва, збуту та споживання;
(б) методичний підхід до вивчення інституціо'
нальних операторів, що грунтується на дослід'
женні їх асортименту та оцінки взаємодії між
ними на рівні аптечної організації.
Мотиваційна структура базується на по'
нятті інституціонального простору, пов'яза'
ного з інституціональною матрицею і включає
вивчення мотиваційних переваг споживачів
лікарських рослин. Передумова та обгрунту'
вання мотиваційних переваг визначаються за
допомогою процедури моделювання індивіду'
ального економічного простору споживача
лікарських рослин, що грунтується на вивченні
впливу інституціональної структури та інсти'
туціональних процесів (трансакційних витрат)
на мотиви споживання. Управлінський конт'
роль реалізується за допомогою інституціо'
нальних процесів, що виражаються в міні'
мізації трансакційних витрат за рахунок реа'
лізації контролю на рівні суб'єктів ринку
лікарських рослин, тобто інституціонального
оператора.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, в даний час спостерігається розрив
між потребою в дослідженнях ринку лікарсь'
ких рослин і їх реальним станом, а також
відсутність сучасних підходів до аналізу цього
ринку. Тому при аналізі функціонування рин'
ку лікарських рослин запропоновано грунту'
ватися на постулатах інституціональної еконо'
мічної теорії. Варто застосовувати обгрунто'
ваний в статті теоретико'методичний підхід до
аналізу ринку лікарських рослин, що включає
аналіз інституціонального устрою, мотивацій'
ної структури і управлінського контролю, а
також дозволяє мінімізувати трансакційні вит'
рати суб'єктів даного ринку. Такий підхід доз'
воляє визначити міжгалузеві зв'язки в сферах
сільськогосподарської, заготівельної, фарма'
цевтичної, торгівельної діяльності.
Загалом, практична реалізація розроблених
положень дозволяє сформувати дієву систему
сталого розвитку вітчизняного ринку лікарсь'
ких рослин шляхом виявлення та балансуван'
ня інтересів сільськогосподарських, заготівель'
них і фармацевтичних підприємств, а також
удосконалити організаційну взаємодію з метою
формування та розширення експортного по'
тенціалу України.
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THE IMPACT OF FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF FLAX IN UKRAINE
У статті висвітлено функціональні риси розвитку льонарства в Україні. Охарактеризовано стан розвитку льонар0
ства в Україні на сучасному етапі. Проведено аналіз сучасного стану та основних тенденцій розвитку льонарства в
Україні, визначено економічну ефективність виробництва продукції та функціонування льоносійних господарств Ук0
раїни, встановлено вплив галузі на забезпечення зрівноваженого розвитку виробництва. Обгрунтовано стратегію роз0
витку та підвищення ефективності галузі льонарства, пропозиції щодо формування розвитку льонарства, обгрунтова0
но потребу в матеріальних і фінансових ресурсах для реанімації галузі на основі забезпечення ефективного вирощу0
вання льону0довгунцю в сільсокогосподаських підприємствах. Проаналізовано основні підприємства України, які зай0
маються виробництвом та переробкою льону0довгунцю та вплив факторів, які призводять до реорганізації підприємств.
The article highlights the functional features of flax development in Ukraine. The situation of flax development in
Ukraine is characterized at the present stage. The contemporary state and the main trends in the field, generally in Ukraine
are analyzed. The efficiency of flax growing is calculated. The influence of the field upon the well0balanced development is
determined. The development and the field efficiency improvement strategy improvement and proposals concerning of
flax growing improvement are grounded. The material and financial needs for the field revivification through the fibre flax
growing efficiency improvement in agricultural enterprises are calculated. The basic enterprises of Ukraine are engaged in
the production and processing of flax and the influence of factors that lead to the reorganization.

Ключові слова: льон, аналіз, оцінка, посівна площа, валовий збір, урожайність.
Key words: flax, analysis, rating sown area, crop page, crop capacity.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Початок XXI ст. характеризується піднесен'
ням і ширшим використанням природних воло'
кон, зокрема із льону. Україна має сприятливі
кліматичні умови для вирощування льону в не'
обхідних обсягах для забезпечення внутрішнь'
ого і зовнішнього ринків, що дозволяє одержу'
вати високі врожаї волокна і насіння.
Сьогодення льонопереробної галузі харак'
теризується складною економічною ситуа'
цією: спад виробництва льонопродукції, різке
скорочення площ посіву льону, недостатній
рівень завантаженості переробних та сільсько'
господарських підприємств, слабкість фінан'
сово'економічного становища льонарських
господарств тощо. Подальший розвиток льо'
нарської галузі потребує поглибленого ви'
вчення функціональних рис розвитку льонар'
ства в Україні й впровадження нового еконо'
мічного механізму функціонування галузі на
основі державної підтримки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розвитку льонарської галузі Ук'
раїни приділяли увагу таких науковців В. Анд'
рійчук, В. Баранник, В. Бойко, П. Борщевський,
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П. Гайдуцький, П. Голобородько, І. Горн, І. Кар'
пець, О. Крисальний, М. Коденська, М. Малік,
В. Москаленко, І. Лукінов, І. П'явка, П. Саблук,
М. Федоров, О. Онищенко, В. Юрчишин тощо.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — проаналізувати функціо'
нальні риси розвитку льонарства в Україні й
окреслити рекомендації щодо стимулювання
розвитку льонарства в Україні
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Льонарство в Україні було відоме ще у II—
IV ст. Посівні площі льону на території Украї'
ни розташовувались у північних та північно'
східних районах Чернігівської, Івано'Франкі'
вської, Житомирської, Волинської, Сумської,
Рівненської, Тернопільської, Львівської, Киї'
вської, Чернівецької, Хмельницької областей.
Виробництво продукції з льону було зосеред'
жено на Поліссі, в передгірських та гірських
районах Карпат. Саме ці райони мають най'
більш сприятливі умови до вирощування льону
як природнокліматичні: висока зволоженість
земель, велика кількість опадів, так і наявність
густої мережі льонозаводів, традиції зайня'
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тості сільського населення вирощуванням льо'
ну, наявність відповідних наукових установ, які
займаються вирощуванням та переробкою льо'
ну, господарства яких виробляли більше ніж
90% валового насіння льону та ін.
На початок 90'х років минулого століття
Україна займала друге місце за посівними пло'
щами льону серед країн Європи — 16—17%. Ва'
ловий збір льоноволокна до 1992 року переви'
щував 100 тисяч тонн на рік.
Нерентабельність виробництва трести льо'
ну призводить до стрімкого падіння обсягів ва'
лового збору льону'довгунця та скорочення
посівних площ під ним.
До 1995 року середньорічна площа посівів
льону'довгунця становила 160—170 тис. га, на по'
над 100 тис. га застосовували інтенсивну техно'
логію вирощування. Валовий збір волокна й на'
сіння дорівнював — відповідно 105110 і 45—50
тис. т, урожайність волокна — 8—9 ц, насіння
льону'довгунця — 2,5—3 ц/га [2, с. 105]. Цьому
сприяла державна підтримка льонарської галузі.
До 1991 року сільськогосподарські підприємства
одержували державні дотації до 40—45 % вироб'
ничих витрат, існувала система доплат за реалі'
зацію трести льону у відповідні календарні стро'
ки. Рентабельність виробництва насіння льону в
цілому по Україні становила 144—150 %, трести
— 132—146 %. В Україні було створено мережу з
47 льонозаводів і 21 льононасіннєвих станцій. Пе'
реробляючи льоноволокно, текстильна промис'
ловість значно покращила свої показники. Великі
льонокомбінати були побудовані в Житомирі та
Рівному, на сировині льону працювали Кіровог'
радська фабрика кручених виробів, Одеська фаб'
рика технічних тканин, Харківський канатний за'
вод і багато інших підприємств.
За період з 1990'х років Україна суттєво по'
гіршила свої позиції в контексті світового рин'
ку льону. У відповідності з даними Державної
служби статистики України, у 2012 році льоно'
сіючими сільськогосподарськими підпри'
ємствами було вироблено 17066 ц трести льо'
ну, середня ціна реалізації одного центнера
трести льону складала 136,90 грн., а чистий
дохід (виручка) від її реалізації становив усьо'
го 1874,5 тис. грн.
Посівна площа льону — довгунця в 2013 р.
проти 2005 р. зменшилась на 96% і становила 1
тис. га, урожайність льоноволокна знизилась
на 21,57 %, що призвело до зменшення валово'
го збору льоноволокна, відповідно, з 12,7 тис.
т до 0,4 тис. т, або на 96,85%. У 2013 році в Ук'
раїні працювало всього 4 льоносіючих сільсько'
господарських підприємства, тоді як, наприк'
лад, у 2008 році їх кількість становила 9.
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Таблиця 1. Динаміка виробництва льону0
довгунця в Україні за 2005—2013 рр.
Посівна
площа,
тис. га

Валовий
збір,
тис. т

2005

25,5

12,7

5,4

2006

14,2

5,3

5,1

2007

12,9

3,8

3,3

2008

6,8

3,0

5,1

2009

2,4

1,2

6,5

2010

1,3

0,4

4,0

2011

1,7

0,8

5,3

2012

2,2

1,8

8,6

2013

1,5

1,1

7,3

Рік

Урожайність
льоноволокна,
ц/га

Джерело: Державна служба статистики України [7].

За даними Державної служби статистики
України, у 2013 році індекс обсягу сільськогос'
подарського виробництва порівняно з 2012 ро'
ком становив 113,7%, індекс виробництва про'
дукції рослинництва — 118,1%. У той же час
спостерігається чітка тенденція падіння обсягів
валового збору льону'довгунця, скорочення
посівних площ під ним. Динаміка виробництва
льону'довгунця за період 2005—2013 рр. наве'
дена в табл. 1.
З таблиці можна визначити, що у 2011 році
посіяна площа льону'довгунця дорівнювала
1,7 тис. га, що на 500 га більше, ніж у 2010 році.
У 2012 році посівні площі льону'довгунця в Ук'
раїні становили 2,2 тис. га, що на 0,5 тис. га
більше порівняно з попереднім 2011 роком. У
2013 році під льоном'довгунцем було зайнято
1,5 тис. га сільськогосподарських угідь, тоді як
у 1990 році посівна площа цієї сільськогоспо'
дарської культури становила 172,5 тис. га, а у
2005 р. — 25,5 тис. га.
Скорочення посівних площ призвели до
відповідного падіння валових зборів льону'дов'
гунця, з 108,1 тис. т у 1990 р., до 12,7 тис. т у
2005 р. й до 1,1 тис. т у 2013 році.
Аналіз статистичних даних льоновиробниц'
тва свідчить про довготривалість та масш'
табність кризи льонарства.
Охарактеризуємо стан розвитку льонарства
у льоносіючих областях України. Кількість льо'
носійних районів майже в кожній області Укра'
їни постійно зменшується. Найбільше зменшен'
ня спостерігається у Сумській, Тернопільській,
Львівській та Хмельницькій областях. Найбіль'
шу кількість льоносійних районів мали Черні'
гівська, Житомирська, Волинська та Рівненсь'
ка області. Крім вищеназваних областей, в Ук'
Передплатний індекс 21847
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обсягу) була зосереджена в
Чернігівській обл. Частка
Житомирській обл. складала
Рік
Назва області
26 %.
1990
1995
2000
2005
2010
2012
2013
У 2010 р. було засіяно
24,7
12,1
0,4
0,3
0,0
0
0
Волинська обл.
всього 1 тис. га льону'довгун'
Житомирська обл.
37,7
26,1
3,6
6,0
0,1
0,7
0,59
Івано-Франківська обл.
15,9
6,9
1,9
0,4
0
0
0
ця: Сумська обл. мала 73% від
3,9
2,2
0,2
0,1
0
0
0
Київська обл.
загального обсягу (0,6 тис. га),
Львівська обл.
23,4
8,9
2,6
1,6
0,1
0,0
0,0
у Чернігівська обл. та — 17%
Рівненська обл.
15,8
6,2
0,3
1,0
0,0
0
0
(0,3 тис. га), Житомирська
6,7
5,5
1,9
2,0
0,6
0,5
0,4
Сумська обл.
0,0
0
0
0,3
0
0
0
Тернопільська обл.
обл. та Львівська — по 5% від
Чернівецька обл.
2,9
0,8
0,4
0,1
0
0
0
загального обсягу посівів (0,1
Чернігівська обл.
38,4
27,1
8,5
11,8
0,3
0,9
0,5
тис. га).
Україна, усього
169,4
95,8
19,8
23,6
1,0
2,1
1,5
Посіви культури у 2013 р.
Джерело: Державна служба статистики України [7]
було зосереджено лише у
раїні незначні площі посіву льону'довгунцю трьох областях: у Чернігівській (34%), Сумській
було розміщено у Закарпатській, Івано' Фран' (27%), Житомирській (39%) областях.
Показники виробництва льону'довгунцю
ківській та Чернівецькій областях [4, с. 81]. У
таблиці 2 наведено статистичні дані щодо об' (волокна) прямо пропорційні площам посівів
сягів посівних площ, з яких зібрано льон'дов' (табл. 3).
З наведених у таблиці 3 даних видно, що у
гунець (волокно).
З наведених даних можна визначити, що з 2013 р. виробництво льону впало до 1,1 тис. т у
кожним роком площі посівів льону'довгунця порівнянні з 1990 р. — зменшилося більш ніж у
скорочуються. Так, наприклад, у 2005 р. льо' 100 разів, у порівнянні з 2005 р. — у 10 разів. У
носіючих областей в Україні нараховувалося 2013 р. у Житомирській обл. та Чернігівській
10, але у 2010 р. їх кількість скоротилася до чо' обл. було вироблено по 0,3 тис. т волокна, у
Сумській області вироблено 0,5 ти. т волокна
тирьох.
У 1990 р. найбільші площі посівів льону мали льону'довгунця.
З наведених даних можна визначити, що
Чернігівська обл. (38,4 тис. га), Житомирська
обл. ( 37,7 тис. га), Волинська обл. (24,7 тис. га), період з 1995 по 2013 рр. в Україні спостеріга'
Львівська обл. (23,4 тис.га), Рівненська обл. лася стійка тенденція до зменшення посівних
(15,8 тис. га). Найменші площі посіві льону у 1990 площ під льон та виробництва льону'довгун'
р. мали Київська обл. (3,9 тис. га) та Чернівецька ця.
Щодо урожайності, то можна сказати про
обл. (2,9 тис. га).
У 2010 р. посівні площі майже в усіх облас' великі коливання у цифрах. В залежності від
тях звелися практично до нуля: Чернігівська погодних умов, внесенні добрив та технології
обл. (0,3 тис.га), Житомирська обл. (0,1 тис. га), посіву та збирання льон'довгунець у сільсько'
Львівська обл. (0,1 тис. га), Сумська обл. (0,6 господарських підприємствах України у 1990—
2013 рр. мав різні значення (табл. 4).
тис. га).
З наведених даних можна визначити, що
Наведені дані показують, що більша части'
на посівів льону у 2005 р. (50% від загального період з 1990 по 2013 рр. урожайність мала не'
стійку тенденцію. Максимальна
Таблиця 3. Виробництво льону0довгунцю (волокно), тис. т урожайність спостерігалася у 2013
році у Сумській обл. — 13,2 ц/га.
Рік
Назва області
Гарні значення урожайності: від 5
1990
1995
2000
2005
2010
2012
2013
до 8,6 центнерів з одного гектару
Волинська обл.
13,9
5,1
0,2
0,1
0,0
–
–
спостерігалися у 2013 р. та 2012 р.
Житомирська обл.
20,7
12,6
1,0
3,4
0,0
0,5
0,3
у Житомирській обл. та Черні'
Івано-Франківська обл.
11,9
3,8
0,6
0,3
–
–
–
гівській обл. Найменше значення
Київська обл.
2,5
1,1
0,1
0,1
–
–
–
урожайності — 2 ц/га спостеріга'
Львівська обл.
13,7
4,1
1,1
0,8
0,0
0,0
0,0
Рівненська обл.
9,4
2,7
0,1
0,5
0,0
–
–
лася у 2011 р.
Сумська обл.
5,3
3,1
1,2
1,2
0,3
0,5
0,5
Вищенаведені дані наочно
Тернопільська обл.
0,0
–
–
0,1
–
–
–
показують, що впродовж останніх
Чернівецька обл.
2,0
0,5
0,3
0,1
–
–
–
25 років Чернігівська та Жито'
Чернігівська обл.
28,7
15,2
3,7
6,1
0,1
0,8
0,3
Україна, усього
108,1
48,2
8,3
12,7
0,4
1,8
1,1
мирська області стабільно посіда'
ють провідні місця у вирощуванні
Джерело: Державна служба статистики України [7].
Таблиця 2. Динаміка посівних площ льону0довгунця
(волокно) по областям України, тис. га
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Таблиця 4. Урожайність льону0довгунцю (волокно),
культури. Слід відзначити, що
ц з 1 га площі, з якої зібрано врожай
саме Чернігівська область зай'
має перше місце серед інших об'
Рік
Назва області
ластей за обсягами валових
1990
1995
2000
2005
2010
2012
2013
зборів льоноволокна в Україні
Волинська обл.
5,6
4,2
3,7
3,1
4,2
–
–
Житомирська обл.
5,5
4,8
2,9
5,6
0,8
7,3
5,4
(так станом на 2013 рік питома
Івано-Франківська обл.
7,5
5,6
3,2
7,2
–
–
–
вага Чернігівської області серед
Київська обл.
6,4
5,0
2,7
7,8
–
–
–
інших за даним показником
Львівська обл.
5,8
4,6
4,1
4,9
1,4
–
–
склала рекордне значення —
Рівненська обл.
6,0
4,3
3,6
5,1
5,5
–
–
Сумська обл.
7,9
5,7
6,5
6,1
4,3
11,3
13,2
45%). Але це не свідчить про
Тернопільська обл.
0,7
–
–
4,5
–
–
–
підвищення обсягів вирощуван'
Хмельницька обл.
3,1
6,5
6,3
6,2
–
5,3
5,8
ня льону в даних регіонах, а
Черкаська обл.
5,5
4,7
–
–
–
–
–
Чернівецька обл.
6,8
5,9
8,3
7,6
–
–
–
лише констатує той факт, що
Чернігівська
обл.
7,5
5,6
4,4
5,2
4,2
8,6
5,0
інші області зменшують обсяги
Україна
6,4
5,0
4,2
5,4
4,0
8,6
7,3
посівів. Так, значно знизилися
Джерело: Державна служба статистики України [7].
обсяги валових зборів культури
на Львівщині, Волині, Івано'Франківщині та лодимир'Волинському. Їх потужність складає
50—60 тис. тонн льонотрести на рік, а викори'
Рівненщині.
Найбільший сировинний потенціал в Чернігів' стовується лише на 10—15%. Скорочення ви'
ській області має Іванівський льонозавод Се' робничих потужностей, в основному, відбу'
менівського району, а також Куликівський, вається за рахунок зносу основних засобів, у
Городянський і Ріпкинський льонозаводи. певній мірі як результат збільшення трудо'
Підготовкою посівного матеріалу займаються місткості виробництва.
У Сумській області працюють Собичський
Новгород'Сіверська та Корюківська льонона'
льонозавод Шосткінського району та Кроле'
сінницькі станції.
Щодо Житомирської області, то, слід за' вецький льонозавод. Серед льонозаводів захі'
значити, що негативні тенденції у виробництві дних областей України найбільш успішно до
льону'довгунця протягом 1990—2013 рр. по' 2011 р. працювали льонозаводи Рівненської (м.
значаються на переробних підприємствах: льо' Сарни) і Львівської (м. Старий Самбор) облас'
нозаводах, льонокомбінатах, оскільки розви' тей.
Льонарство Львівщини переживає занепад,
ток підприємств переробної сфери льонопро'
мислового підкомплексу залежить від стану який характеризується в першу чергу спадом
льонарства, яке визначає не тільки обсяги ви' обсягів виробництва, втратою позицій на вітчиз'
робництва, а й асортимент і якість кінцевої про' няному ринку льоноволокна, застарілістю ма'
дукції. Так, із 10 наявних льонозаводів у Жи' теріально'технічної бази, повною відсутністю
томирській області (Баранівський, Володарсь' зв'язків між науковими установами та товаро'
ко'Волинський, Ємільчинський, Коростенсь' виробниками, а також між іншими суб'єктами
кий, Коростишівський, Новоград'Волинський, господарювання галузі. З кожним роком обся'
Овруцький, Олевський, Червоноармійський, ги виробництва волокна та насіння льону'дов'
Радомишльський) в робочому стані знаходять' гунцю в Україні та в усіх районах Львівської обл.
ся лише 3. Завдяки вчасно проведеним органі' у 2005—2011 рр. стрімко знижувалося. На тере'
заційним заходам Житомирської обласної дер' нах Львівської області льон'довгунець вирощу'
жавної адміністрації, у 2011 році з'явились вався переважно у Старосамбірському, Пусто'
підвалини відновлення льоновиробництва, як митівському та Яворівському районах. Льон'
наслідок, посівні площі льону'довгунцю в довгунець до 2012 р. стратегічною і традиційною
сільгосппідприємствах області збільшилися з культурою Старосамбірщини, яка характеризу'
10 гектарів у 2010 році до 590 гектарів у 2013 валася специфічними грунтово'кліматичними
році. Розгорнута і успішно працює програма умовами. Льонарство в недалекому минулому,
насінництва добазового та базового насіння займаючи не більше 10% посівних площ, забез'
кращих вітчизняних сортів. Розроблено інвес' печувало більше половини усіх грошових над'
тиційний проект щодо виробництва однотипно' ходжень від рослинництва, що сприяло соціаль'
го волокна з трести льону'довгунцю та олійно' но'економічному розвитку господарств Старо'
самбірщини. У 2012—2013 рр. у Львівській об'
го.
В Житомирській області найбільш активно ласті льон не вирощували.
Науковим забезпеченням льоновиробни'
працюють і мають запаси сировини льонозаво'
ди в Ємельчино, Новоград'Волинському і Во' цтва займається Інститут луб'яних культур
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УААН; ННЦ "Інститут землеробства" УААН;
Інститут сільського господарства Полісся
УААН; Інститут землеробства і тваринництва
західного регіону УААН; Івано'Франківський,
Волинський, Чернігівський інститути АПВ;
Рівненська ДСГДС. Наукові розробки в галузі
льонарства також здійснюють Київський націо'
нальний університет технологій та дизайну,
Херсонський національний технічний універси'
тет, Луцький національний технічний універси'
тет.
У 2013 році в Сумській області льонарством
займалися дві організації — "Еліфібр" та Дос'
лідна станція луб'яних культур; у Чернігівській
області — ТОВ "Українська лляна компанія" і
льонозавод Городнянський; у Житомирській —
ТОВ "Агросоюз", ТОВ "Агрополісся" й ТОВ
"Малинське" [5, с. 32].
Однією з головних причин скорочення по'
сівних площ льону'довгунця у всіх областях
нашої держави є те, що із високоприбуткового
льонарство стало низькорентабельним, а у
більшості випадках збитковим. Високий рівень
собівартості трести льону, низькі ціни її реалі'
зації є причиною кризового стану льоносіючих
підприємств. У період переходу до ринкових
умов функціонування підприємства галузі льо'
нарства зазнали значних деструктивних змін,
зокрема й через відсутність економічно обгрун'
тованої державної підтримки. Найгострішими
проблемами льоносіючих підприємств нині є
скорочення посівних площ під льоном, знижен'
ня його урожайності та якості льонопродукції,
відсутність дієвої інфраструктури ринку і на'
дійних та довготривалих економічних взаємо'
зв'язків між різними сферами виробництва і пе'
реробки, неефективність каналів реалізації.
Результатом зазначених процесів у галузі льо'
нарства є втрата Україною сировинної бази для
текстильної та легкої промисловості, неспро'
можність льоновиробників забезпечити внут'
рішній ринок високоякісними лляними ткани'
нами й іншими виробами з льону, втрата лідер'
ства на зовнішніх ринках збуту.
Однак галузь має значний потенціал, реалі'
зація якого сприятиме підвищенню рівня кон'
курентоспроможності льонопродукції, відрод'
женню галузі льонарства та її стабільному роз'
витку.
До основних причин занепаду галузі льо'
нарства слід віднести: відсутність ефективної
державної підтримки галузі, негативний для
сільгоспвиробників диспаритет цін на мате'
ріально'технічні ресурси та сільськогоспо'
дарську продукцію, який стихійно встановив'
ся в Україні, що призвело до фінансового бан'
Передплатний індекс 21847

крутства виробників. На загострення кризових
явищ вплинув рівень зношення основних
фондів, обладнання та засобів механізації, який
перевищує 70—80%, відсутність машинобудів'
них підприємств з виготовлення машин і устат'
кування для вирощування, збору і переробки
луб'яних культур
У 2013 році рівень збитковості виробницт'
ва трести льону більшості сільськогосподарсь'
ких підприємств України становив близько
15%. Результатом зазначених процесів у галузі
льонарства є втрата Україною сировинної бази
для текстильної та легкої промисловості, не'
спроможність льоновиробників забезпечити
внутрішній ринок високоякісними лляними
тканинами та іншими виробами з льону, втрата
лідерства на зовнішніх ринках збуту.
Враховуючи те, що в Україні посилюється
процес інтеграції до світової системи господа'
рювання, питання розвитку льонопромислово'
го підкомплексу нашої держави в системі світо'
вого ринку набувають особливо важливого зна'
чення. Але існує ряд проблем, пов'язаних із не
виваженими підходами до здійснення зовніш'
ньоекономічної діяльності. Зокрема неопти'
мальні зовнішньоторговельні відносини без
послідовно обгрунтованого державного регу'
лювання ще більше поглиблюють диспропорції,
які склалися в льоно'промисловому комплексі
національної економіки [6, с. 179].
Поліські райони Волинської, Житомирсь'
кої, Київської, Львівської, Рівненської, Сумсь'
кої та Чернігівської областей мають оптимальні
природнокліматичні умови для вирощування
льону'довгунця та необхідний рівень забезпе'
ченості трудовими ресурсами. Наразі виробни'
чих потужностей для збільшення виробництва
трести льону в Україні достатньо, однак для
цього необхідно вдосконалювати існуючу зако'
нодавчу базу.
Наразі необхідно стимулювати розвиток
льонарства, текстильної та легкої промисло'
вості, що дозволить збільшити кількість робо'
чих місць та число робітників, зайнятих у
сільськогосподарському виробництві. Зростан'
ня обсягів виробництва льонопродукції призве'
де до зменшення імпорту цього товару, стиму'
люватиме зниження внутрішніх цін на нього,
що має важливе соціальне значення для насе'
лення.
Кардинальне відродження галузі льонар'
ства вимагає впровадження інноваційних за'
ходів, приділяючи при цьому особливу увагу
збереженню існуючого потенціалу та розвит'
ку і підвищенню ефективності промислового
виробництва продукції з льону. Так, наприклад,
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у Сумський області активно працює нове фор'
мування — ТОВ "Лінен оф Десна", основною
діяльністю якого є вирощування й переробка
льону'довгунця. Для цих цілей у своєму арсе'
налі компанія має на території області Шостк'
інський льонозавод потужністю 2000 т волок'
на на рік і Марчихино'Будську шпагатну фаб'
рику, яка випускає в місяць 20 т шпагату, для
чого потрібно 27 т волокна. На вказаних заво'
дах працевлаштовано 60 осіб. Розпочато захо'
ди щодо відновлення роботи Глухівського за'
воду із переробки лляної сировини. Також за
сприяння ТОВ "Богуславський текстиль" в об'
ласті відновив роботу Кролевецький льоноза'
вод, проектна потужність якого близько 2000
т волокна на рік.
Науковцями Дослідної станції луб'яних
культур ведеться робота із впровадження но'
вих інноваційних технологій вирощування та
збирання льону'довгунця, що є запорукою під'
вищення ефективності льоновиробництва. В
Україні інноваційні технології, спрямовані на
забезпечення текстильних підприємств лляною
сировиною, розробляють Київський національ'
ний університет технологій та дизайну, Інсти'
тут текстильної промисловості, а також Хер'
сонський національний технічний університет.
Прикладом ефективного впровадження інвес'
тиційних програм у льонопромисловому під'
комплексі Житомирської області є СТОВ
"Ємільчине льон". За рахунок залучення у льо'
нозавод іноземних інвестицій у розмірі 500 тис.
дол., з яких майже 200 тис. дол. витрачено на
придбання сучасної техніки, засобів захисту
льону'довгунця, мінеральних добрив, підприє'
мство збільшило орендовану площу до 1 тис. га,
на якій вирощує льон. Таким чином, були ство'
рені сприятливі умови для поєднання вирощу'
вання, зберігання, доробку насіння та перероб'
ку льонотрести й реалізації льоноволокна.
Основна робота із відродження галузі по'
винна проходити в напрямі залучення інвес'
тицій, які доцільно спрямовувати на придбан'
ня високоефективної сільськогосподарської
техніки для збирання льону й проведення
післязбиральних робіт, організацію виробниц'
тва високопродуктивного насіння льону; мо'
дернізацію існуючих потужностей по пере'
робці льону; створення розгалуженої мережі
малих і середніх переробних підприємств;
впровадження інноваційних технологій більш
глибокої переробки льону з виходом про'
дукції, що відповідає світовим стандартам
якості [1, с. 139].
Для залучення інвестицій необхідно: роз'
робляти виробничі проекти й бізнес'плани з
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урахуванням використання інвестицій та з гли'
боким аналізом і обгрунтуванням кон'юнкту'
ри ринку, а також графіком освоєння коштів,
що залучаються, та розрахунком прибутко'
вості проектів, термінів окупності й можливих
ризиків; організувати широке ознайомлення
вітчизняних і зарубіжних потенційних інвес'
торів з інвестиційними проектами проведення
перемовин, семінарів, конференцій, конкурсів
та публікацій.
Потрібно використовувати усі можливі
джерела інвестицій: інститути спільного інвес'
тування, в тому числі венчурні фонди; інно'
ваційні фонди; лізингові фонди та компанії;
спеціалізовані фонди підтримки розвитку ви'
робництва; банки; приватні інвестиції.
На сучасному етапі розвитку агропромис'
лового виробництва для повноцінного відрод'
ження галузі льонарства й успішного її розвит'
ку потрібно орієнтуватися на глибоку перероб'
ку льонопродукції, що дасть змогу ведення ви'
сокорентабельного господарства та реального
приваблення інвестицій. Так, доцільно органі'
зовувати не тільки безпосереднє вирощування
льону, а й його переробку в текстильному, хар'
човому, енергетичному та інших напрямах.
Перспективними напрямами відродження є
створення нових, більш ефективних госпо'
дарських структур, продукція яких має висо'
кий рівень конкурентноздатності на внутрішніх
і зовнішніх ринках, а саме: агрохолдингів, коо'
перативів, кластерів тощо. На основі інтеграції
підвищується ефективність аграрно'промисло'
вого виробництва, а за рахунок добровільного
об'єднання учасників, виробничий процес на'
буває нових характеристик і меж функціону'
вання.
Вирішення проблеми стабілізації і відрод'
ження льонопереробної галузі України та її
подальший інноваційний розвиток в умовах
ринкових відносин можливий, якщо економіч'
на політика з переозброєння галузі буде вра'
ховувати ряд найважливіших чинників, а саме:
силу й активність конкурентної боротьби на
ринку льоновмісних товарів, потенціал марке'
тингу, ефективність інноваційних ресурсозбе'
рігаючих технологій і, головне, впровадження
новітнього високопродуктивного обладнання з
високим рівнем автоматизації і механізації ви'
робничих процесів.
ВИСНОВКИ

Льон'довгунець є стратегічною сільсько'
господарською культурою та джерелом нату'
рального волокна в Україні, з якого можна ви'
готовляти широкий асортимент побутових
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тканин і технічних виробів. Він є традиційною
культурою сільськогосподарських товарови'
робників північних та західних регіонів Украї'
ни. В Україні льон'довгунець вирощували у
поліських районах Волинської, Житомирсь'
кої, Київської, Рівненської, Сумської та Чер'
нігівської областей, у передгірних і гірських
районах Івано'Франківської, Львівської й
Чернівецької, а також в окремих районах Тер'
нопільської та Хмельницької областей. У
нашій країні є наявність, хоча й застарілої, ма'
теріально'технічної бази виробництва та пе'
реробки цих культур із кращими традиціями
й досвідом сільського населення у виробництві
лляної продукції.
На жаль, на сьогодні в усіх без виключен'
ня областях України спостерігається досить
складна ситуація для галузі льонарства Ук'
раїни. У 1990 р. найбільші площі посівів льо'
ну мали Чернігівська обл. (38,4 тис. га), Жи'
томирська обл. ( 37,7 тис. га), Волинська обл.
(24,7 тис. га), Львівська обл. (23,4 тис.га),
Рівненська обл. (15,8 тис. га). Найменші площі
посіві льону у 1990 р. мали Київська обл. (3,9
тис. га) та Чернівецька обл. (2,9 тис. га). У 2013
році в Україні працювало всього 4 льоносію'
чих сільськогосподарських підприємства,
тоді як, наприклад, у 2008 році їх кількість
становила 9. Посіви культури у 2013 р. було
зосереджено лише у трьох областях: у
Чернігівській (34%), Сумській (27%), Жито'
мирській (39%) областях. Посівна площа льо'
ну — довгунця в 2013 р. проти 2005 р. змен'
шилась на 96% і становила 1 тис. га, уро'
жайність льоноволокна знизилась на 21,57 %,
що призвело до зменшення валового збору
льоноволокна, відповідно, з 12,7 тис. т до 0,4
тис. т, або на 96,85%. Зменшуються загальні
площі ріллі під посіви, а відповідно орні землі
зовсім не використовують для розквіту куль'
тури.
Галузь льонарства має значний потенціал,
реалізація якого сприятиме підвищенню рівня
конкурентоспроможності льонопродукції,
відродженню галузі льонарства та її стабільно'
му розвитку.
Література:
1. Головня О. М. Значення та перспективи
відродження льонарства в підприємствах льо'
нопродуктового підкомплексу / О. М. Головня
// Збірник науковий праць Таврійського дер'
жавного агротехнічного університету (еко'
номічні науки) / За ред. В.А. Рульєва. — Мелі'
тополь: Вид'во Мелітопольська типографія
"Люкс", 2010. — №2 (10). — С. 139—144.
Передплатний індекс 21847

2. Дудукова С.В. Льон'довгунець: потенційні
можливості та сфера застосування / С.В. Дуду'
кова, І.В. Овсянко, Ю.В. Мохер // Нові наукові
дослідження у льонарстві та коноплярстві Ук'
раїни: матер. наук.'техніч. конф. молодих вче'
них, 23 листоп. 2005 р.: зб. наук. пр. — Суми: ВВП
"Мрія'1" ТОВ, 2006. — С. 105—115.
3. Завадських Г.М. Сучасний стан і пробле'
ми розвитку галузі льонарства в Україні //
Збірник наукових праць Таврійського держав'
ного агротехнологічного університету (еко'
номічні науки) / За ред. В.А. Рульєва. — Мелі'
тополь, 2010. — № 10. — С. 170—174.
4. Липчук В. Розвиток льонарства в Україні
/ В. Липчук, О. Домінська // Аграрна економі'
ка. — 2013. — Т. 6, № 1—2. — С. 80—83.
5. Примаков О.А. Шляхи розвитку льонар'
ства в Україні / О.А. Примаков, І.О. Маринчен'
ко, М.П. Козорізенко // Економіка АПК. —
2013. — № 11. — С. 32—37.
6. Статистичний щорічник України за 2013
рік / Держкомстат України. — К.: Консультант,
2014. — 632 с.
References:
1. Holovnia, O.M. (2010), "The value and
prospects revival of flax growing in enterprises of
the flax'food subcomplex", Zbirnyk naukovyj
prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnichno'
ho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 2, no.
10, pp. 139—144.
2. Dudukova, S.V. (2005), "Common flax:
potential opportunities and scope of application",
Novi naukovi doslidzhennia u l'onarstvi ta
konopliarstvi Ukrainy [New scientific researches
in the cultivation of flax and hemp Ukraine],
Materialy naukovo'tekhnichnoi konferentsii
molodykh vchenykh [Materials of scientific and
technical conference of young scientists], Sumy,
Ukraine, 23 November 2005, pp. 105—115.
3. Zavads'kykh, H.M. (2010), "Current status
and problems of development sector growing of
flax in Ukraine", Zbirnyk naukovyj prats' Tav'
rijs'koho derzhavnoho ahrotekhnichnoho univer'
sytetu (ekonomichni nauky), vol. 10, pp. 170—174.
4. Lypchuk, V. (2013), "The development of
flax growing in Ukraine", Ahrarna ekonomika, vol.
6, no. 1—2, pp. 80—83.
5. Prymakov, O.A. (2013), "Ways of develop'
ment flax growing in Ukraine", Ekonomika APK,
vol. 11, pp. 32—37.
6. State Statistics Service of Ukraine (2014),
Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2013 rik
[Statistical yearbook of Ukraine for 2013], Der'
zhkomstat, Кyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 15.03.2015 р.

19

АГРОСВІТ № 7, 2015
УДК 330.131.7:336:330.341.1:57:504

М. Ю. Абрамчук,
к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту,
Сумський державний університет, м. Суми
І. В. Прожога,
к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та управління,
Шосткинський інститут Сумського державного університету, м. Шостка

ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ ПРОЯВУ ЕКОЛОГІЧНИХ
РИЗИКІВ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ
M. Abramchuk,
PhD (Economics), Associate Professor,
Department of finance and credit, Sumy State University
I. Projoga,
PhD (Economics), Associate Professor, Department of Enterprise Economics,
Shostka Institute of Sumy State University

THE FINANCIAL IMPLICATIONS OF ENVIRONMENTAL RISKS FOR BIOINNOVATION USE
У статті розглянуто потенційні переваги використання біоінновацій у виробництві та потенційні небезпеки для
здоров'я людини і навколишнього середовища, які можуть призводити до непередбачуваних екологічних наслідків.
Систематизовано специфічні екологічні ризики використання біоінновацій та запропоновано розглядати їх як ризи0
ки порушення умов відтворення еколого0економічної системи. Залежно від форм прояву екологічні ризики біоінно0
вацій запропоновано поділяти на ризики: впливу на людину, впливу на біологічні системи, впливу на природні ресур0
си та ризики біологічного забруднення. Проведено аналіз економічних збитків, обумовлених екологічними чинника0
ми використання біоінноваційних продуктів та виділено їх чотири основні групи залежно від форми прояву еколо0
гічних ризиків. Визначено фінансові наслідки виникнення додаткових витрат та економічних збитків в результаті
прояву екологічних ризиків використання біоінновацій на рівні держави та на первинних рівнях господарювання.
Обгрунтовано необхідність удосконалення теоретико0методичної бази для комплексного аналізу еколого0економіч0
них результатів реалізації біоінновацій і системи еколого0економічного обгрунтування їх використання у вироб0
ництві і споживанні, а також розширення та удосконалення економічних інструментів екологічного регулювання
для пошуку джерел фінансування екологічних витрат.
The potential benefits of bioinnovation use in production sphere and the potential danger to human health and the
environment, which can lead to unpredictable consequences are considered in the article. Specific environmental risks
of bioinnovation using are systematized and proposed to consider them as disturbance risks of the reproduction conditions
of eco0economic system. It is proposed to classify the environmental risks of bioinnovation depending on the forms of
manifestation: the risks of effects on humans, of effects on biological systems, of impact on natural resources and risks of
biological contamination. Analysis of economic losses caused by environmental factors of bioinnovation products use is
carried out and their four main groups according to the forms of manifestation for environmental risks are highlighted.
The financial implications of additional costs and economic losses as a result of the environmental risks of bioinnovation
use at the State level and at the primary levels of management are defined. We substantiated the need to improve the
theoretical and methodological framework for the integrated analysis of ecological and economic effects of the
implementation of bioinnovation and the system of environmental0economic feasibility of their use in production and
consumption, and also the expansion and improvement of economic instruments of environmental regulation for financing
environmental expenditures search.

Ключові слова: біоінновації, ризики порушення умов відтворення еколого<економічної сис<
теми, економічні збитки, фінансові наслідки.
Key words: bioinnovation, disturbance risks of the reproduction conditions of eco<economic
system, economic losses, financial implications.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі науково'технічний прогрес
визначається як рушійна сила соціально'економі'
чного розвитку суспільства що обумовлено рішен'
ням ряду економічних, соціальних та екологічних
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проблем. Одним із основних напрямів інновацій'
ного розвитку є біоінновації — специфічний вид
інновацій, що є результатом наукових досліджень
та розробок у сфері використання живих ор'
ганізмів і біологічних процесів у виробництві,
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спрямований на створення нової продукції (тех'
нології, методу тощо) або зміну її форми, функцій,
властивостей та якості, та орієнтований на отри'
мання економічного, екологічного, соціального та
(або) іншого виду ефекту.
Процеси використання біоінноваційних про'
дуктів у виробництві та споживанні супроводжу'
ються отриманням значної кількості позитивних
ефектів (економічного, екологічного, соціального,
ресурсного тощо). Проте поряд з цим спостеріга'
ються і негативні еколого'економічні результати
біоінноваційної діяльності які є останнім часом,
досить дискусійними у міжнародних наукових ко'
лах, особливо це стосується біоінноваційних про'
дуктів, що використовуються у рослиництві. Крім
того, поза увагою вчених'економістів залишають'
ся економічні та фінансові аспекти прояву еколо'
гічних наслідків використання біоінновацій у ви'
робництві і споживанні, що обумовлює ак'
туальність нашого дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемні аспекти процесів використання ре'
зультатів науково'технічного прогресу у вироб'
ництві і споживанні як фактору еколого'економі'
чного розвитку суспільства відображені у багать'
ох працях видатних вчених, зокрема: О. Балаць'
кого, В. Голян, М. Гузєва, Б. Данилишина, А. Енд'
реса, С. Ілляшенка, Є. Мішеніна, К. Ріхтера, С.
Сухорукової, В. Трегобчука, С. Харічкова, М. Хве'
сика, Ю. Яковця та ін. Однак попри значну
кількість досліджень із означеної проблематики,
питання негативних екологічних та економічних
наслідків реалізації результатів науково'технічно'
го прогресу, особливо біоінновацій, вивчені недо'
статньою мірою і потребують подальшого дослід'
ження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити екологічні ризики що супроводжу'
ють процеси використання біоінновацій у вироб'
ництві та споживанні. Провести аналіз економіч'
них витрат, обумовлених екологічними чинника'
ми використання біоінноваційних продуктів та
визначити фінансові наслідки виникнення додат'
кових витрат та економічних збитків в результаті
прояву екологічних ризиків використання біоінно'
вацій на рівні держави та на первинних рівнях гос'
подарювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток та поширення біоінноваційних про'
дуктів є важливішим фактором еколого'економі'
чного розвитку суспільства, що обумовлене вирі'
шенням значної кількості еколого'економічних
проблем, серед яких найбільш актуальними є [1]:
1. Проблема ресурсозабезпечення подальшо'
го розвитку суспільства.
2. Виснаження природних ресурсів і вдоскона'
лення структури їх споживання.
3. Проблема накопичення і утилізації відходів.
Передплатний індекс 21847

4. Екологізація виробництва шляхом розроб'
ки безвідходних, маловідходних і очисних техно'
логій.
5. Екологізація продукції, тобто розробка та'
ких її видів, які завдають мінімального збитку на'
вколишньому середовищу.
6. Проблема забруднення навколишнього се'
редовища.
7. Покращення якості життя.
Крім того, використання біоінновацій у різних
сферах суспільного виробництва дає можливість
цілеспрямовано керувати процесами, що відбува'
ються в навколишньому середовищі, діагностува'
ти і попереджати зміни екосистеми, її деградацію
і забруднення, а також підтримувати в нормі еко'
логічні параметри довкілля.
Проте потенційні переваги використання біоі'
нновацій у виробництві супроводжують і потенційні
небезпеки для здоров'я людини і навколишнього
середовища, які можуть призводити до непередба'
чуваних екологічних наслідків, що в свою чергу,
може спричинити величезні економічні збитки.
Особливе занепокоєння світової громадсь'
кості викликають питання про можливі негативні
наслідки для навколишнього середовища викори'
стання біоінноваційних продуктів рослинництва,
створених на основі генної інженерії. Це обумов'
лено, насамперед, тим фактом, що сучасні біоін'
новаційні продукти, виходячи з біологічної при'
роди їх створення (наприклад, за допомогою ме'
тодів генної інженерії), у процесі їх використання
у виробництві та споживанні, цілеспрямовано
змінюють механізми природних і біологічних про'
цесів, які забезпечують збереження і передачу
спадковості від покоління до покоління. Те, що
створювалося мільйонами років як результат ево'
люції, нині може зазнати і зазнає маніпуляцій і
змін, результати і наслідки яких не завжди можна
з упевненістю передбачити.
Аналізуючи можливі негативні наслідки викори'
стання біоінноваційних продуктів у рослинництві,
представлені у роботі [2], можна зробити висновок
про те, що такі наслідки складають загрозу еко'
логічній безпеці і є джерелом екологічних ризиків.
При цьому слід відмітити, що екологічний ри'
зик є основним і узагальнюючим показником еко'
логічної безпеки. Так, Реймерс Н.Ф. у роботі [3, с.
637] розглядає екологічний ризик як ймовірність
несприятливих для екологічних ресурсів наслідків
"будь'яких (навмисних або випадкових, поступо'
вих або катастрофічних) антропогенних змін при'
родних об'єктів і факторів".
У даний час існує безліч визначень поняття "ри'
зик". У загальному випадку "ризик" розглядаєть'
ся як можливість або ймовірність відхилення ре'
зультатів конкретної діяльності або рішень від зап'
ланованих. З погляду екологічної безпеки в нау'
ковій літературі екологічний ризик визначається
як ймовірність негативних змін під впливом
шкідливих дій (як природних, так і техногенних)
на навколишнє середовище, що призводить до не'
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зворотних змін екосистеми. Розглядаючи в дано'
му аспекті негативні наслідки використання біоі'
нновацій, екологічними ризиками, що найбільшою
мірою впливають на екологічну безпеку, є [2]: хар'
чові, екологічні та агротехнічні ризики.
При цьому основною особливістю цих ризиків
є унікальність їх окремих проявів, обумовлена
тісним взаємозв'язком економічних, технологіч'
них і біологічних процесів створення і використан'
ня біоінновацій. Вказаний взаємозв'язок обумов'
лює розгляд процесів використання біоінновацій
як процесу взаємодії суспільства і природи в рам'
ках сучасної концепції управління у сфері приро'
докористування і охорони навколишнього середо'
вища, тобто, в еколого'економічному аспекті.
З економічної точки зору в літературі [4; 5; 6],
екологічний ризик розглядається як загроза (мож'
ливість) втрати ресурсів, зниження доходів або
збільшення витрат суб'єктів господарювання і сус'
пільства в результаті зміни навколишнього природ'
ного середовища під впливом соціально'економіч'
ної діяльності людини. При цьому акцентується
увага на тому, що екологічні ризики знижують еко'
логічну і ресурсну безпеку як складову еколого'
економічної безпеки господарюючих суб'єктів і на'
ціональної безпеки держави в цілому.
На основі аналізу еколого'економічних
наслідків використання біоінновацій у контексті
забезпечення еколого'економічної безпеки роз'
витку суспільства встановлено, що специфічні еко'
логічні ризики біоінновацій відрізняються за ха'
рактером і формою прояву, тривалістю та масш'
табністю. Прояв цих ризиків у довгостроковій пер'
спективі може призвести до катастрофічних змін
екосистеми і має тісний "генетичний" взаємозв'я'
зок із процесами функціонування, відтворення та
розвитку еколого'економічної системи [2].
З урахуванням такого взаємозв'язку екологічні
ризики біоінновацій слід розглядати як ризики
порушення умов відтворення еколого'економічної
системи і поділяти їх залежно від форм прояву як:
— ризики впливу на людину, що характеризу'
ються можливою небезпекою для життя людей,
погіршення показників здоров'я населення, підви'
щення рівня інвалідності, збільшення дитячих зах'
ворювань і смертності, зменшення природного
приросту населення, збільшення професійних зах'
ворювань тощо;
— ризики впливу на біологічні системи — обу'
мовлюють зміни у флорі і фауні та порушення їх
самовідтворення, збільшення або зменшення біо'
логічної різноманітності, зміни географічного аре'
алу видів та структури рослин і т. д.;
— ризики впливу на природні ресурси, які ха'
рактеризуються зміною якості природних ресурсів
(земельних, водних тощо), зниження можливості
використання різних функцій ресурсів (екологіч'
них, соціальних) та порушення їх відтворення тощо;
— ризики біологічного забруднення що харак'
теризуються комплексним впливом на елементи
еколого'економічної системи. Наприклад, поява
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нових мікроорганізмів, вірусів, хвороб, генетичних
мутацій тощо.
Наявність вищезазначеної сукупності ризиків
порушення умов відтворення еколого'економічної
системи обумовлює необхідність аналізу економ'
ічного збитку що може виникати у вигляді
збільшення суспільно необхідних витрат, обумов'
лених екологічними чинниками використання біоі'
нноваційних продуктів.
Передусім ці витрати можна класифікувати за
цілями природоохоронної діяльності у сфері ви'
користання біоінновацій:
— ресурсні витрати;
— витрати запобігання (зниження) забруднен'
ню і зміні стану навколишнього природного сере'
довища;
— витрати усунення (компенсації) наслідків
зміни стану і забруднення довкілля.
Ресурсні витрати властиві всім технологічним
процесам. Дані витрати здійснюються на рівні
підприємства і до них відносяться витрати на прид'
бання природних ресурсів, які використовуються
у виробництві, і платежі за використання природ'
них ресурсів (податок на землю, плата за воду), які
стягуються відповідно до законодавства [7].
Витрати запобігання (зниження) забрудненню
і зміні стану навколишнього природного середо'
вища здійснюються залежно від необхідності про'
ведення заходів щодо пом'якшення передбачува'
них екологічних наслідків і зниження забруднен'
ня внаслідок використання біоінновації. Прикла'
дом таких витрат можуть бути витрати на створен'
ня фізичних, хімічних і біологічних бар'єрів, які
необхідні при вирощуванні деяких модифікованих
сортів рослин, створених за допомогою методів ге'
нетичної модифікації (ГМО) [8]. Дані заходи доз'
воляють ізолювати генетично модифіковані орган'
ізми, певною мірою сприяти запобіганню їх поши'
рення в навколишньому середовищі та уникнути
прояву багатьох екологічних ризиків.
Витрати усунення (або компенсації) наслідків
зміни еколого'економічної системи в результаті про'
яву ризиків порушення умов відтворення еколого'
економічної системи використання біоінновацій
можна поділити на чотири основні групи залежно
від форми прояву екологічних ризиків (табл. 1).
1. Витрати на заходи, які компенсують або усу'
вають негативні екологічні наслідки дії на людину.
2. Витрати на заходи, що усувають (компенсу'
ють) негативні екологічні наслідки дії на біологічні
системи.
3. Витрати на заходи щодо усунення екологіч'
них наслідків негативної дії на природні ресурси.
4. Витрати, обумовлені біологічним (генетич'
ним) забрудненням.
Проте слід відмітити, що урахування витрат
усунення (компенсації) наслідків зміни стану і заб'
руднення навколишнього природного середовища
унаслідок прояву екологічних ризиків використан'
ня біоінновацій у виробництві і споживанні уск'
ладнюється через ряд причин.
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Таблиця 1. Економічні витрати обумовлені проявом екологічних ризиків
використання біоінновацій
Види ризиків
1
Ризики впливу на
людину

Ризики впливу на
біологічні системи
Ризики впливу на
природні ресурси

Ризики
біологічного
забруднення
(комплексної дії)

Складові економічного збитку, додаткових витрат, збитків тощо
2
- додаткові витрати на медичне обслуговування, оплату лікарняних листів, компенсацію вартості
санаторно-курортного лікування;
- збільшення матеріальної допомоги на оздоровлення, виплат з фондів соціального страхування;
- збільшення різних компенсаційних виплат за шкоду, заподіяну здоров'ю дітей;
- додаткові витрати на заходи з охорони праці; збиток від втрати кваліфікованих працівників; виплати за
шкідливість виробництва;
- витрати на стимулювання збільшення народжуваності тощо
- витрати на відтворення флори і фауни (в результаті зміни чисельності популяцій і груп видів);
- витрати на відновлення біологічної і генетичної різноманітності природних популяцій;
- витрати на створення і впровадження нових засобів захисту рослин від шкідників тощо
- витрати у сфері охорони природи (наприклад, витрати на створення і впровадження нових засобів
захисту рослин внаслідок появи нових хвороб і вірусів) і на охорону природних ресурсів (земельних,
водних);
- витрати на відтворення (відновлення) природних ресурсів (на дезактивацію забруднених територій, на
рекультивацію грунтів);
- витрати на створення і розвиток природоохоронних територій (на створення санітарно-захисних зон,
заповідників і природних резервуарів, а також витрати на їх утримання);
- втрати від погіршення рекреаційних якостей природних ресурсів тощо
- витрати на створення нових лікарських препаратів, методів діагностики і т. д.;
- витрати пов'язані з вирішенням епідеміологічних проблем;
- витрати на підтримку стану природних ресурсів (на підтримку родючості грунтів, на моніторинг і
профілактичне очищення грунту);
- витрати на заміщення втраченої вигоди, яка виникла в результаті екологічних порушень (наприклад,
витрати на освоєння нових земель, які не можуть використовуватися в с/г виробництві в результаті
біологічного забруднення; вартість продукції рослинництва, яка купується за кордоном, замість
втраченої) тощо

По'перше, всі негативні явища, обумовлені
проявом зазначених екологічних ризиків відбува'
тимуться у віддаленій перспективі і які на даний
момент часу важко точно спрогнозувати. Це обу'
мовлено неможливістю визначення величини заб'
руднення у зв'язку зі складністю встановлення
об'єкту, якому може бути причинена шкода, і
відповідно, тяжкість наслідків.
По'друге, нинішній розвиток і можливості еко'
номічного апарату не дозволяють виразити у
вартісній формі всі види витрат через недостатнє
представлення часових періодів прояву екологіч'
них ризиків використання біоінновацій (вони мо'
жуть виявитися через 10, 20 років, а можуть і че'
рез декілька поколінь) і загальнометодологічними
труднощами прогнозування економічних показ'
ників у довгостроковій перспективі.
По'третє, на нашу думку, достатньо важко не
тільки спрогнозувати, але і навіть передбачити зміни
стану навколишнього середовища і відповідно впли'
ву на еколого'економічну систему з часом. Ці про'
цеси можуть бути одноразовими або перманентни'
ми, мати прихований характер або зростати з часом,
що може привести до катастрофічних наслідків.
Виникнення зазначених додаткових витрат та
економічних збитків в результаті прояву екологі'
чних ризиків використання біоінновацій дає
підстави стверджувати про можливість винекнен'
ня фінансових наслідків, які обумовлені необхід'
ністю фінансового забезпечення витрат суспіль'
ства на компенсацію економічних збитків та
ліквідацію негативних екологічних наслідків.
Негативні фінансові наслідки використання
біоінновацій у виробництві і споживанні можуть
виникати як на рівні держави, так і на первинних
рівнях господарювання.
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На мікрорівні фінансові втрати нестимуть пе'
реважно підприємства що використовують біоін'
новаційні продукти у виробництві. Невизначеність
наслідків прояву екологічних ризиків може суп'
роводжуватися для таких суб'єктів господарюван'
ня суттєвими фінансовими втратами і як наслідок:
— ризиком зниження фінансової стійкості
підприємства внаслідок залучення і використання
великої частини позикових коштів (наприклад, на
відтворення (відновлення) природних ресурсів —
витрати на дезактивацію забруднених земель);
— ризиком неплатоспроможності — у зв'язку зі
зниженням ліквідності оборотних активів внаслідок
відволікання значної їх кількості на усунення
наслідків прояву екологічних ризиків біоінновацій;
— недоотриманням інвестиційного фінансу'
вання в зв'язку із втратою інвестиційної приваб'
ливості підприємства;
— збільшенням податкових витрат внаслідок
введення нових видів податків і зборів на здійснен'
ня окремих аспектів господарської діяльності або
збільшення рівня діючих ставок податків і зборів
(наприклад, екологічних та ресурсних платежів)
або збільшенням їх розмирів;
— недоотриманням доходів у результаті не'
ефективного (або недостатнього) фінансування по'
точних витрат підприємства, що обумовлює висо'
ку питому вагу постійних витрат у загальній їх сумі;
— ризиком втраченої вигоди тощо.
Зазначені фінансові наслідки в залежності від
масштабів порушення умов відтворення еколого'
економічної системи можуть значно впливати на
результати фінансової діяльності підприємства,
привести до втрат не лише доходу, а й капіталу
(або його частки) та стати джерелом загрози бан'
крутства підприємства.
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Проте пряме народногосподарське значення в
даному випадку, на нашу думку, мають витрати,
які буде нести суспільство у вигляді асигнувань із
державного бюджету на ліквідацію й компенсацію
збитку, обумовленого проявом екологічних ри'
зиків. Це, перш за все, загроза втрати фінансових
резервів обумовлена значним відволіканням
коштів на фінансування непередбачуваних
наслідків прояву екологічних ризиків використан'
ня біоінновацій, що може викликати фінансове
напруження та негативно позначитися на розвит'
ку економіки в цілому. У результаті виникає про'
блема фінансового забезпечення екологічних вит'
рат суспільства, викликаних процесами реалізації
біоінновацій.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
Таким чином, прояв ризиків порушення
умов відтворення еколого'економічної системи
в результаті реалізації біоінновацій обумовлює
виникнення в довгостроковій перспективі еко'
логічних витрат суспільства як на рівні суб'єктів
господарювання у вигляді фінансових втрат,
так і на рівні держави у вигляді асигнувань з
державного бюджету на ліквідацію і компенса'
цію збитків, викликаних процесами викорис'
тання біоінновацій у виробництві та спожи'
ванні.
Розв'язання проблеми фінансового забезпе'
чення витрат суспільства, викликаних проявом
екологічних ризиків біоінновацій, зумовлює не'
обхідність удосконалення теоретико'методич'
ної бази для комплексного аналізу еколого'еко'
номічних результатів реалізації біоінновацій і
системи еколого'економічного обгрунтування їх
використання у виробництві і споживанні, які
повинні враховувати специфіку сучасного ета'
пу інноваційного розвитку економіки та тен'
денції еколого'економічного розвитку суспіль'
ства, а також розширення і удосконалення еко'
номічних інструментів екологічного регулюван'
ня для пошуку джерел фінансування екологіч'
них витрат.
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THE PECULIARITIES OF BANK LENDING OF UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Стаття присвячена висвітленню сучасного стану банківського кредитування аграрних підприємств України, його про0
блемам та перспективам розвитку. Проведено грунтовне дослідження стримуючих факторів розвитку аграрного креди0
тування, розглянуто основні тенденції його функціонування та відзначено притаманні йому особливості. Крім того, опи0
сано загальну ситуацію на ринку аграрного кредитування, окреслено основні види кредитних ресурсів, що надаються
банками для сільськогосподарських підприємств, визначено їх переваги та недоліки і подальший розвиток. На основі уза0
гальненого досвіду розвитку ринку банківського агрокредитування сформовано загальні рекомендації щодо ефективної
співпраці банківських установ та аграрних компаній, яка сприятиме підвищенню кредитної активності таких підприємств
на взаємовигідних умовах, і тим самим стимулюватиме економічне зростання реального сектору економіки.
This article covers current state of Ukrainian agricultural enterprises lending, its challenges and prospects for further
development. An in0depth study of the headwinds of an agricultural lending has been carried out, the main tendencies of its
performance have been considered and the features peculiar to it have been specified. Moreover, the overall situation on the
agricultural lending market has been described, new types of lending resources, which banks give to agricultural enterprises,
have been outlined, their advantages and disadvantages, and their further development as well, have been determined. On the
basis of the generalized experience of the banks' agricultural lending market growth, the general guidelines regarding effective
cooperation of the banking institutions and farming companies, which is to promote lending activity of such enterprises under
mutually beneficial terms, have been produced and, consequently, the economic growth of a real sector of economy will be
stimulated.

Ключові слова: кредит, вексельне кредитування, факторинг, лізинг, овердрафт, кредитна лінія.
Key words: credit, note<backed lending, factoring, leasing, overdraft, credit line.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Cучасний розвиток сільськогосподарських
підприємств визначається високим рівнем креди'
томісткості. При цьому банківське кредитуван'
ня забезпечує порядком 25—27% загальної по'
треби у фінансуванні. Така залежність виходить
зі специфіки агробізнесу, яка включає в себе ви'
соку капіталомісткість виробництва, постійну не'
стачу власних фінансових ресурсів, сезонність
виробництва, тривалість виробничого циклу і т.д.
Наряду зі специфікою аграрного бізнесу на його
розвиток впливають ряд стримуючих факторів,
таких як висока вартість ресурсів, рівень
ліквідності заставного майна, відсутність прак'
тики страхування кредитних ресурсів.
З огляду на такі факти постає необхідність
в дослідженні сучасного стану ринку агрокре'
дитування, виявленні основних тенденцій його
розвитку, розкритті проблемних зон, та роз'
робці загальних пропозицій щодо підвищення
ефективності його функціонування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Уже тривалий час проблемі банківського
кредитування аграрного сектору приділяють
Передплатний індекс 21847

увагу такі науковці, як В.М. Алексійчук, О.Є.
Ґудзь, М.Я. Дем'яненко, І.Г. Кириленко, М.І.
Ковальчук, П.А. Лайко, І.І. Лукінов, П.Т. Каб'
лук, Т.Т. Савлук, В.О. Паламарчук та інші. Саме
їх вклад в дослідження даної проблематики
надав поштовх до подальшого дослідження
особливостей банківського кредитування аг'
рарних підприємств як одного з важливих дже'
рел їх фінансування.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є характеристика стану та
особливостей банківського кредитування аг'
рарного сектору економіки. Виявлення про'
блем та інструментів для їх розв'язання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Досліджуючи сучасний стан кредитування
аграрних підприємств, варто зазначити, що за
оцінками Мінагрополітики, на весняно'польові
роботи в 2015 р. аграріям знадобиться 60 млрд
грн., що в 1,5 рази більше, ніж у 2014 р. [2]. Тоб'
то перед сільськогосподарськими підприєм'
ствами постає питання пошуку фінансових ре'
сурсів для забезпечення своєї діяльності. Од'
ним із таких ресурсів є банківський кредит, що
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має достатню популярність се'
ред аграріїв. Якщо розглянути
січень
55,0
досвід європейських країн та'
2015
ких, наприклад, як Німеччина
та Англія, то можемо зазначи'
55,3
2014
ти, що частка позикових коштів
в аграрному секторі сягає 50%,
43,5
2013
дещо нижчі частки мають
Франція — 40%, Італія та Бель'
гія — 30% [1]. На жаль, Украї'
36,5
2012
на поки не може показати такі
високі результати в даному пи'
0,0 Рис. 1.
10,0Обсяг кредитних
20,0
30,0ресурсів
40,0 наданих
50,0
60,0
сільськогосподарським
корпораціям
танні.
за 2012 — січень 2015 рр., млрд грн.
Розгляд ринку забезпечен'
Джерело: [4].
ня банківськими ресурсами аг'
Досліджуючи проценті ставки за кредитами
рарного сектору економіки показав, що за'
гальні обсяги його кредитування за 2014 р. зни' агрокомпаній в розрізі валют, визначено, що на
зилися на 32% в порівнянні з 2013 р. і на 0,5% кінець 2014 р. середня ставка в національній ва'
протягом січня 2015 р. Станом на 1 лютого 2015 люті становила 21,5%, а вже протягом січня —
р. їх вартість становила 55,0 млрд грн. Така тен' лютого 2015 р. вона зросла до 26% [4]. У зв'язку
денція пов'язана зі зростанням вартості кре' зі збільшенням облікової ставки НБУ до 30%
дитів наданих у національній та іноземній ва' варто очікувати на суттєве підвищення вартості
кредитних ресурсів, що є стримуючим чинником
люті [4].
З позиції обсягів наданих кредитних ре' у контексті розвитку агрокредитування. Також
сурсів у регіональному розрізі найбільше кре' негативний фактором є зниження кількості аг'
дитних угод зі сільськогосподарськими під' рарних підприємств, які отримали кредитні ре'
приємствами у 2014 р. укладено банками Києва сурси. Така тенденція пояснюється скорочен'
та Київської області. Крім того, саме їх процен' ням програм агрокредитування та підвищенням
тна політика значно вплинула на формування вимог до позичальників і як зазначалося рані'
середньої річної ставки по України на сільсько' ше, збільшенням ставок на кредитні ресурси.
Як показує практика сучасного кредитуван'
господарські кредити. Найдорожчі кредитні
ресурси в національній валюті для агроком' ня аграрного сектору банки готові надавати кре'
дитні ресурси тільки старим і перевіреним
паній надавали в банках Херсонської області.
Досліджуючи кредитні ресурси сільсько' клієнтам. Основними вимогами до позичальни'
господарських підприємств в розрізі строків ка є досвід роботи більше ніж 2—3 роки, ліквідне
(рис. 2 та рис. 3) варто констатувати збільшен' заставне майно (коефіцієнт заставного майна
ня їх вартості в 2014 р. проти 2013 р. Найвищі 1,5—2) і наявний земельний фонд більше 100 га.
темпи зростання характерні для кредитів від 1
року. Так тільки за січень 2015 р. їх приріст ста'
новив 61,7%. Також швидкі темпи зростання
притаманні і короткостроковим кредитам.
Якщо розглядати кредитні ресурси надані аг'
рокомпаніям в розрізі валют то тут переважа'
ють кредити в національній валюті [4].
Враховуючи тенденцію до зростання роз'
витку банківського кредитування сільськогос'
подарських підприємств варто звернути увагу
на обсяги залучення нових кредитів (рис. 4).
Відповідно до даних НБУ представлених на
рисунку 4 середина 2013 р. характеризувалася
збільшенням обсягів нових кредитів наданих
агрокомпаніям. Кінець 2014 р. констатував зни'
ження їх вартості як в національній, так і в іно'
Рис. 2. Кредити сільськогосподарським
земній валюті. Тільки за січень 2015 р. вартість
корпораціям (за строками та видами валют)
нових кредитів просіла на 35,9 % і становила 4,9
за 2012 — січень 2015 рр.
млрд грн. [4].
Джерело: [4].
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ім'я позичальника, чітко вказані строки дії
сертифікату, які збігаються з строком збер'
ігання зерна.
Основними умовами такого виду креди'
тування є: отримання кредитних коштів під
заставу зерна, під час його зберігання в сер'
тифікованому складі; мінімальний пакет до'
кументів та спрощена схема прийняття
рішення по кредиту; можливість заміни зас'
тави та продажу зерна протягом терміну дії
кредитного договору. Ліміт кредитування
становить в діапазоні 80—95% від вартості
зерна, наданого у забезпечення. Строк кре'
Рис. 3. Кредити сільськогосподарським
дитування залежить від строку зберігання
корпораціям за 2012 — січень 2015 рр. [4].
майна. Так, Креді Агріколь у свої кредитній
Джерело: [4].
пропозиції визначає строк на 5 днів менше,
Спеціально для сільськогосподарських ніж строк зберігання зерна за подвійним
підприємств банки готують індивідуальні гра' складським свідоцтвом, але не пізніше 31 трав'
фіки погашення, які враховують специфіку їх ня року, наступного за роком збору врожаю
функціонування. Дуже часто агропідприємства зерна, яке надається в заставу [11].
Формою видачі таких ресурсів, як правило, є
мають можливість погасити кредит по мірі
отримання виручки від реалізації. Іноді вико' невідновлювальна та відновлювальна кредитні
ристовують класичну стандарту схему пога' лінії. Розмір комісії варіюється від розміру ліміту.
шення. Також проблемним моментом з позиції В основному вона становить близько 1%. Для от'
банків є правильність та достовірність оцінки римання кредиту позичальник повинен в першу
кредитоспроможності позичальника. Одна з чергу займатися зерновими та олійними культу'
причин виникнення такої проблеми — це рами, працювати на ринку більше 2—3 років, мати
відсутність деталізованої звітності у малих достатній рівень кредитоспроможності та на'
явність поточних рахунків у банку позичальни'
сільськогосподарських підприємствах.
Проведення моніторингу банківського рин' ка. В якості застави виступає пшениця, насіння
ку в розрізі аграрного кредитування виявило соняшнику, ріпак, ячмінь, жито, кукурудза, соя.
Креді Агріколь започаткував партнерську
лише 8 банків, які пропонують такі ресурси:
Приватбанк, Райффайзен банк Аваль, ПУМБ, програму з компанією ТОВ СП "НІБУЛОН"
Альфа'Банк, Укрсоцбанк, Прокредит та Креді про кредитування аграріїв під заставу зерно'
Агріколь, ОТП банк. В основному банки про' вих, що зберігаються на сертифікованих скла'
понують аграріям такі види кредитування: на дах зазначеної компанії. Така програма надає
поповнення обігових коштів, факторинг на по' кредит на суму до 80% вартості застави і на
строк на 10 днів менше, ніж строк зберігання
купку техніки, лізинг та вексельні програми.
Кредит на поповнення обігових коштів у зерна, але не пізніше 31 травня року, наступ'
середньому дають на 1—3 роки за ставкою від ного за роком збору врожаю [11].
Досить активно останнім часом банки по'
26% річних в гривні. Сума кредитних ресурсів
варіює від обороту підприємства та оціночної чали пропонувати для аграріїв вексельні про'
вартості заставного майна. Формами фінансу' грами кредитування. Основними перевагами
вання є відновлювальні та невідновлювальні даного виду кредиту на відміну від інших — це
кредитні лінії. В якості застави, як правило ви' невисокі ставки за ресурс. В середньому під
ступає нерухомість, автотранспорт, обладнан' стандарті вексельні продукти для аграріїв бан'
ня та техніка, майбутній врожай, цілісні май' ки дають 5%, строком від 6—12 місяців. Стосов'
нові комплекси, біржові товари та депозити. но максимальної суми кредиту то вона коли'
Комісія в середньому сплачується єдиноразо' вається в межах 70—80% від ціни контракту, а
комісія становить 1,1—2,3%. В якості заставно'
во в розрізі 1% від суми кредиту [3].
Одним із видів кредитування агрокомпаній го майна виступають депозити, нерухомість,
щодо поповнення обігових коштів є фінансу' сільськогосподарська техніка, обладнання та
вання за подвійними складськими свідоцтвами. інше ліквідне майно. Як правило, цільове спря'
Вимогами до таких свідоцтв є правильність мування даних ресурсів дозволяють агроком'
оформлення відповідно до чинного законодав' паніям забезпечувати свою діяльність засоба'
ства, сертифікат повинен бути виписаний на ми захисту [4].
Передплатний індекс 21847

27

АГРОСВІТ № 7, 2015
Також до переваг даного виду кредитування
можна віднести те, що сам вексель дає мож'
ливість закріпити ціну товару в гривнях, що є до'
сить вигідним для сільськогосподарських вироб'
ників в умовах нестабільного коливання курсу
національної валюти. Сама процедура вексельно'
го кредитування полягає в тому, що агрокомпанії
повинні звернутися до офіційного дистриб'юто'
ра і визначитися з ціною поставки. В разі досяг'
нення домовленостей сторін сільськогосподарсь'
ке підприємство звертається до банку для отри'
мання гарантій за такими зобов'язаннями.
Наряду зі стандартним вексельним кредиту'
ванням банки пропонують вексельне кредитуван'
ня за партнерськими програмами. Такі вексельні
партнерські програми мають Приватбанк, ПУМБ,
Райффайзен банк Аваль, Креді Агріколь, Укрсоц'
банк. Ставка за таким видом кредитування навіть
менше від стандартної на 2%. Строк кредитуван'
ня коливається від 9—12 місяців, а сума в серед'
ньому становить 90% від суми контракту. Якщо
потреба в кредитуванні становить до 160 тис. грн.,
то деякі банки можуть надавати кредитні ресур'
си без заставного майна. Комісія сплачується
щоквартально, її розмір залежить в першу чергу
від якості заставного майна. Якщо в якості зас'
тави виступає нерухомість, то вартість комісії
становитиме від 1,1% до 2,3% від суми векселя за
кожні 90 днів, якщо депозит, то деякі банки мо'
жуть знизити її до 0,25% [3].
Серед переваг даного виду ресурсів варто
виділить низьку вартість позики та спеціальні
ціни на товар. Але тут є певні особливості, які
полягають в тому, що банки будуть визначати
список партнерів, з якими позичальник може
співпрацювати. Так, наприклад, Укрсоцбанк
співпрацює за партнерськими програмами з та'
кими компаніями, як BASF, Syngenta, BAYER,
MONSANTO та інші [9].
Як альтернатива деякими банками пропо'
нується використовувати для співпраці з агра'
ріями факторинг. Сутність даного інструмен'
ту полягає в тому, що поки прийде платіж по
контракту, продавець — агрокомпанія корис'
тується грошима наданими банківською уста'
новою. В разі надходження коштів на рахунок
підприємства вони спрямовуються на погашен'
ня заборгованості перед банком.
Банки пропонують стандартні програми з
відстрочкою платежу на 30—90 днів під 20—
25% річних. Розмір кредитного фінансування
встановлюється в індивідуальному порядку і
залежить від оборотів агрокомпанії та термінів
її функціонування. Максимально можлива
сума кредитування — 80—90% від вартості по'
ставки. Як відомо, плата за факторинг включає
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Рис. 4. Нові кредити сільськогосподарським
корпораціям за 20120січень 2015 рр.,
млн грн.
Джерело: [4].

в обов'язковому порядку комісію за обслуго'
вування. Її розмір коливається в межах 0,1—
4% від суми коштів, які надійшли на рахунок.
Так, тільки комісія за користування даною
послугою становить від 0,5% до 1%. Комісія за
обслуговування надходжень — 0,1—4%, а за
управління боргом банк нараховує фіксовану
суму в розрізі 1 500 грн. на місяць. Чим більший
період відстрочки, тим менша комісія. Застав'
не майно — відсутнє.
Банківські установи досить жорстко регла'
ментують умови щодо позичальників та дебіторів
в розрізі факторингу. Найбільш поширеними се'
ред них є співпраця дебітора з сільськогоспо'
дарською компанією — позичальником не мен'
ше 6 місяців, а дебітором повинна бути надійна
компанія. Якщо частка ненадійних дебіторів ста'
новить 20% від їх загальної кількості в такому
випадку банк відмовить в наданні факторингу.
Серед позитивних рис факторингу варто відміти'
ти те, що банк бере на себе юридичний супровід
та контроль за погашенням дебіторської забор'
гованості та відсутність заставного майна.
Спеціальні програми по факторингу пропо'
нує Райффайзен банк Аваль, які обслуговують
кредитування поставок мінеральних добрив для
захисту рослин. Ставка за даний ресурс коли'
вається в межах 20—23%, а також нараховуєть'
ся комісія на фінансування в розмірі 1%. Для
отримання такого виду ресурсів агрокомпанія
повинна працювати більше 3 років та мати тісну
співпрацю з банком'кредитором [12].
Досить популярним кредитним ресурсом
серед аграрних підприємств останнім часом
набуло кредитування на придбання сільсько'
господарської техніки. Скористатися таким
ресурсом можуть лише підприємства, в яких
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земельний фонд стартує з 200 га і з оборотами
в 15—20 млн грн. Ставка по банкам становить
25—35% і видають такий кредит на строк 5—7
років. Гранична сума ресурсу — до 1 млн грн.,
мінімальний авансовий платіж — 25%. Страху'
вання майна в середньому обійдеться від 1% до
5% і проводитися повинно в акредитованій ком'
панії. Деякі банки можуть додатково вимагати
від клієнта заставу і чим вища її вартість, тим
менший може бути авансований платіж. В якос'
ті заставного майна можуть виступати власний
транспорт та сільськогосподарська техніка.
Варто також звернути увагу на партнерські
програми кредитування на придбання техніки.
Ставки за такими програмами коливаються від
12% до 21%. Так, Райффайзен банк Аваль
співпрацює з такими компаніями, як "John
Deerе", ТОВ "Техноторг", ТОВ "Эридон Тех",
"TITAN MACHINERY", ТОВ "Європейська Аг'
рарна компанія" [12].
ПУМБ має партнерські програми з ТОВ
"ПП "Агро'Союз", ТОВ "Техніка і Технології"
ТОВ "АБА "АСТРА", ТОВ "ПП "ІнтерАгро'
Тек". Наприклад, за партнерської програми з
ТОВ "ПП "Агро'Союз" ставки коливаються в
межах 15—20,9%, залежно від власного внеску
покупця, країни походження техніки та з ну'
льовою комісією. Надають такі кредити у ви'
гляді звичайного кредиту та невідновленої кре'
дитної лінії [8]. Укрсиббанк працює за парт'
нерською програмою з ТОВ з ІІ "Цеппелін
Україна ТОВ", який є постачальником — Chal'
lenger, Bourgault, Gregoire Besson, Berthoud для
ведення сільськогосподарських робіт будь'
якого рівня складності [9].
Розглядаючи лізинг як один з варіантів кре'
дитування аграріїв, встановлено що станом на
березень 2015 р. лише 3 компанії надають таку
послугу: ОТП банк, Альфа'банк та Приват'
банк. Раніше лізинг був привабливим для аграр'
ного сектору, за рахунок того, що був дешев'
шим, ніж звичайний кредит. У теперішніх умо'
вах їх ставки зрівнялися, а по деяким програ'
мам лізинг дорожче кредиту. Відтепер для ма'
лих та середніх підприємств така послуга буде
недоступною. Винятком можуть бути агроком'
панії, які матимуть можливість внесення аван'
сованого платежу у розмірі 50% від ціни покуп'
ки. Стосовно великих підприємств наявність
першого внеску становить 25—30%. Кредиту'
ють банки лише в гривні від 25% відповідно на
суму від 500 тис. грн. до 2,5 млн грн. на 5 років.
Враховується також єдиноразова комісія в 1—
2,5% від суми контракту, та комісія за страху'
вання в 1%. Дещо нижчі ставки за лізингом
представлено в розрізі партнерських програм
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— від 17%. Так, ОТП Лізинг має партнерські
програми з такими компаніями, як Buschhoff,
New Holland, Titan Machinery Ukraine, Ven'
comatic Group, CLAAS, Case IH та інші. Пере'
вагами лізингу й надалі залишається опера'
тивність і те, що реєстрація і страхування тех'
ніки проводиться лізинговою компанією. Недо'
ліком є висока вартість ресурсу [3].
Банки також пропонують і спеціальні про'
грами кредитування. Так, Райффайзен банк
Аваль надає ресурси під будівництво або рекон'
струкцію елеваторних комплексів для зберіган'
ня сільськогосподарської продукції власного
виробництва, зерносушарок. Надається кредит
у формі невідновлювальної кредитної лінії зі
встановленим лімітом кредитування. Крім того,
кошти виділяються відповідно до етапів буді'
вельних робіт упродовж всього терміну дії кре'
дитного договору. Максимальна сума кредиту'
вання до 1,5 млн євро (еквівалент у гривні),
строком до 84 місяців, при мінімальному вне'
ску у 30%. В якості забезпечення виступають
обладнання для зберігання, сушіння, транспор'
тування, зважування й відвантаження зернової
та іншої сільськогосподарської продукції; не'
рухоме майно; автомобілі, наземні транспортні
засоби, комбайни, трактори чи інша сільсько'
господарська техніка, депозит у банку — кре'
дитора, цілісний майновий комплекс та безу'
мовна банківська гарантія [12].
Враховуючи дослідження кредитних про'
грам банків, можливо сформувати загальні
реалії розвитку ринку банківського агрокреди'
тування. По'перше, враховуючи підвищення
облікової ставки НБУ до 30% та зростання ча'
стки проблемної заборгованості банки актив'
но підвищили ставки на кредитні ресурси, тим
самим знизивши кредитну активність аграріїв.
По'друге, складність та недосконалість ме'
ханізмів отримання кредиту, велика кількість
комісій також призволять до здороження ре'
сурсу. По'третє, умови кредитного забезпечен'
ня не відповідають реаліям аграрних під'
приємств. По'четверте, брак досвіду та недо'
ступність до альтернативних джерел кредиту'
вання, таких як факторинг та вексель, зменшує
кількість та обсяги кредитування аграріїв. По'
п'яте, недостатній рівень стимулювання роз'
витку банківського кредитування з боку дер'
жави у формі часткової компенсації ставок за
короткостроковими кредитами за рахунок дер'
жавного бюджету. Відомо, що в переглянуто'
му бюджеті на 2015 р. уряд виділив лише 300 млн
грн. на компенсування ставок за кредитними
ресурсами аграріїв. Такі ресурси є недостатні'
ми та недоступними для малого та середнього
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агробізнесу. Крім того, державою так і не було
розроблено відповідних програм для кредиту'
вання сільськогосподарських підприємств. По'
шосте, нестабільний економічний клімат, який
пов'язаний із дестабілізацією економіки краї'
ни має своє негативне відображення на розви'
ток банківського кредитного фінансування аг'
рарних підприємств.
ВИСНОВОК

Зважаючи на тенденції розвитку банківсь'
кого кредитування сільськогосподарських
підприємств, виникає потреба в формуванні ре'
комендацій щодо підвищення ефективності
співпраці банків з аграріями в сфері кредиту'
вання, які полягають у: спеціалізації банків кон'
кретно під фінансові потреби агрокомпаній;
перегляд, цінової політики банків щодо агра'
ріїв; посиленні ролі землі як застави; збільшенні
обсягів державної підтримки аграрного секто'
ру; доступності до пільгового кредитування;
стимулюванні факторингу та вексельного кре'
дитування; підвищенні рівня управління ризи'
ками та страхуванні в процесі кредитування
сільськогосподарських підприємств; нормалі'
зації економічної ситуації в країні.
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METHODS OF ANALYSIS THE INFORMATIONAL MODELS OF COMPLEX SYSTEMS
Методи проектування, побудови та аналізу інформаційних моделей, базується на принципах, покладених в ос0
нову класичної теорії систем. Зокрема на тому, що будь0яка система — це сукупність елементів, які обмінюються
масою, енергією чи інформацією. Вочевидь, для інформаційних моделей це звужується до обміну інформацією, бо
будь0які матеріальні чи енергетичні потоки представляються як інформаційні.
Вітчизняне виробництво, та в першу чергу, виробництво сільськогосподарської продукції потребує сучасних си0
стем аналізу, обліку і управління на всіх етапах виробничої діяльності. Особливо це стосується глибоко інтегрова0
них систем. Ці системи широко вживані в цивілізованому світі. Вони довели свою ефективність. Використання таких
систем дозволяє набути нових якостей — підвищення технологічної дисципліни, покращення обліку, пришвидшення
всіх інформаційних контактів як зовнішніх (підписання контрактів, співпраця з клієнтами та постачальниками, мар0
кетингова діяльність), так і внутрішніх (внутрішній документообіг, контроль та улагодження виробничих питань).
Формування інформаційно0технологічних систем у цілому та інформаційних запитів зокрема в автоматичному,
напівавтоматичному чи ручному вибірковому експертному режимах при використання у якості базових наведених
принципів дозволить: автоматизувати роботу складних технологічних та економічних систем, поліпшити якість і
швидкість отримання інформації, оцінити якість роботи як окремих елементів економічної системи, підсистем, так і
груп таких елементів, пов'язаних в контури, можливість виявляти недоліки, втрати в режимі реального часу та по0
милки, недбалість персоналу.
Methods of planning, construction and analysis of informative models, is based on principles, fixed in basis of classic
theory of the systems. In particular, on that any system is an aggregate of elements, which are exchanged mass, energy or
information. Obviously, for informative models it narrows to the exchange information, because be what financial or
power streams appear as informative.
Domestic production, and above all things, the production of agricultural goods needs modern systems of analysis,
account and management on all stages of production activity. Especially it touches the deeply computer0integrated
systems. These systems are widely common in the civilized world. They led to the efficiency. The use of such systems
allows to purchase new qualities — increase of technological discipline, improvement of account, accelerate of all
informative contacts, as external (signing of contracts, collaboration, with clients and suppliers, marketing activity) so
internal (internal document, control and adjustment of production questions).
Forming informatively technological systems on the whole, and informative queries in particular, in automatic,
semi0automatic or hand to selective expert modes at the use will allow in quality the base resulted principles: to automatize
work of the difficult technological and economic systems, improve quality and speed of receipt of information, estimate
quality of work of both separate elements of the economic system, subsystems and groups of such elements, CPLD in
contours, possibility to find out failings, loss in the mode of the real time and error, negligence of personnel.

Ключові слова: аналіз, інформаційні моделі, автоматизація, інтегровані системи, рівняння.
Key words: analysis, information models, automated, integrated systems, equation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Методи проектування, побудови та аналізу
інформаційних моделей, зокрема DFD'аналіз
(аналіз діаграм потоків даних) [1] базується на
принципах, покладених в основу класичної
теорії систем. Зокрема на тому, що будь'яка
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система — це сукупність елементів, які обміню'
ються масою, енергією чи інформацією. Воче'
видь, для інформаційних моделей наповненість
потоків звужується до обміну інформацією, бо
будь'які матеріальні чи енергетичні потоки
представляються як інформаційні.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Один з методів побудови, проектування та
аналізу таких систем — тензорний метод Г. Кро'
на [2]. З сучасних повідомлень про використан'
ня методів Крона та його послідовників відомо
зокрема про роботи Веллса. У результаті роз'
витку методу Веллса було показано, що
розмірність системи (мережі) можна міняти за'
лежно від кількості ліній (зв'язків), пошкоджен'
ня яких призводять до порушень всієї системи в
цілому. Цікаве і використання підходу, за якого
система, де наявні порушення, приводиться в
стан надійного функціонування шляхом міні'
мізації відхилення фактичного режиму роботи
кожного генератора від того, який на даний мо'
мент відповідає найекономічнішому розподілу
навантаження за відсутності відхилень пара'
метрів від стабільних (звичних) значень.
Але наявні і проблеми, що виникають при
моделюванні за цією методологією. Зокрема,
вибір цільової функції (наприклад, мінімізація
перерозподілу навантаження або мінімізація
витрат), вибір моделі енергетичної системи,
вибір "сильних" і "слабких" обмежень (тобто
вирішення питання про те, які з обмежень по'
винні виконуватися строго, а які можуть вико'
нуватися приблизно). Названі проблеми роб'
лять рішення нечіткім, суб'єктивним, тобто та'
ким, що залежить від волі експерта.
Оригінальність методології Крона є резуль'
татом використання тензорного аналізу як
інструменту математичного опису систем. Тен'
зорна методологія привела до розвитку бага'
тьох методів дослідження. Перш за все це діа'
коптика — метод вирішення складних систем
по частинах, яка за звичаєм застосовується в
спрощеній матричній формі і тензорна філосо'
фія та математика.
"Метою даного методу, — пише Г. Крон, —
є виклад систематичного методу аналізу, а та'
кож рішення деякого класу задач по частинах
за допомогою методу розчленовувань для сис'
тем з дуже великим числом змінних. Фізична
або економічна система (або її схематична то'
пологічна модель) розділяється на відповідне
число малих підсистем, потім кожна підсисте'
ма аналізується і розраховується окремо, не'
начебто решта підсистем не існувала, потім
приватні рішення з'єднуються крок за кроком
до тих пір, поки не буде одержано рішення для
всієї системи" [2].
На наш погляд, це порушення принципу
емерджентності систем. Розрізання будь'якої
системи призводить до порушення принципу,
що система є єдиною, цілою. І зворотній син'
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тез частин не гарантує збереження всіх коренів
математичної системи.
Але це не є підставою відкидати методи Кро'
на в цілому. Опис топологічної моделі системи
проводиться за допомогою методів, розробле'
них Г. Кроном. Модель системи в цьому випад'
ку представляє собою лінійний граф. Викорис'
тання канонічних, псевдоканонічних графів при
аналізі систем описано нами в попередніх робо'
тах [3]. Це, на наш погляд, удосконалює наш
підхід до формування моделей складних систем.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Сучасний стан побудови інформаційних
моделей виявив необхідність отримання дос'
татньо точних значень параметрів моделей на
стадії їх проектування і подальшого коректу'
вання цих параметрів при експлуатації. Корек'
тування параметрів обумовлюється необхідні'
стю досягнення режимів, що відповідають оп'
тимальному значенню цільової функції для на'
явного поля змінних величин. Це вимагає ме'
тодологічно точної бази для перевірок адекват'
ності моделей і їх фрагментів на стадії проек'
тування і формування інформаційних запитів
для перевірок під час роботи.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Класичні описи моделей економічних сис'
тем (задача розподілу ресурсів, транспортна
задача) і цільових функцій подібних систем за'
звичай формулюють як системи алгебраїчних
лінійних рівнянь. Наприклад, задача розробки
та оптимізації раціону тварин зазвичай форму'
люється так: раціон складається з n видів про'
дуктів, вартості одиниці кожного продукту —
, кількості необхідних організму пожив'
них речовин m та потреби в кожній i'ій речо'
вині —
. В одиниці j'го продукту містить'
ся
поживної речовини i. Необхідно
знайти оптимальний раціон
. Кри'
терій оптимальності — мінімальна вартість ра'
ціону. Тобто задача зводиться до вирішення си'
стеми лінійних рівнянь, а економіко'матема'
тична модель має вигляд:
(1),

де x1, x2, …, xn — кількість відповідного j'го
виду продукту
.
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Вочевидь, ця задача може бути представле'
на, як окремий випадок задачі
max(min) Z = CX
(2),
за умов:
АХ = А0;
Х≥0,

де

{ }

A = a ij

⎛ a11 , a12 , … , a1n ⎞
⎜
⎟
a , a , …, a 2n ⎟
= ⎜ 21 22
⎜ ........................... ⎟ є матрицею коефіцієнтів
⎜ a , a , …, a ⎟
mn ⎠
⎝ m1 m 2

при змінних.
Z'тензор цільової функції,
⎛ x1 ⎞
⎜x ⎟
X =⎜ 2⎟
⎜ M ⎟
⎜x ⎟
⎝ n⎠

тензор змінних;

⎛ b1 ⎞
⎜ ⎟
b
A0 = ⎜ 2 ⎟
⎜ M⎟
⎜b ⎟
⎝ n⎠

— тензор

вільних членів;
С = (с 1, с 2, …, с п) — тензор коефіцієнтів при
змінних у цільовій функції.
Перехід до тензорної форми рівнянь дозво'
ляє оминути проблему, що виникла при пере'
ході від економічної формації з фіксованими
цінами на всі види продукції і сировини в ме'
жах кордонів країни, до сучасного стану —
плинних цін і в часі, і в залежності від виробни'
ка і т.п., тобто вкрай не сталих. У такому ви'
падку кожен елемент лінійної матриці (с1, с2, …,
сп) буде не скаляром, а змінною величиною,
тобто вектором. Тоді представлення задачі в
тензорній формі стає логічним і. навіть, виму'
шеним кроком.
Вочевидь, перехід до тензорної форми пред'
ставлення задачі дозволяє не відкидати на етапі
формулювання, лінеаризації та вирішення за'
дачі груп коренів системи рівнянь. У випадку
зведення тензорної моделі до системи лінійних
рівнянь вочевидь групи коренів будуть втрачені.
Аналітик, який отримає результати моделю'
вання за спрощеною моделлю навіть не буде
знати про існування таких груп коренів. Він не
усвідомить наскільки далекий отриманий ре'
зультат від глобального екстремуму цільової
функції. Результат, який він буде мати, воче'
видь, буде локальним екстремумом цільової
функції. Збіг локального та глобального екст'
ремуму є не гарантованим [4].
Для задачі про раціон втрата частини ко'
ренів не є критичною, бо завжди результат буде
адаптований користувачем до обставин прак'
тики. Але використовуємо ми цю задачу лише
як приклад підходу до формування, побудови і
аналізу складних моделей. В загальному випад'
ку втрата групи коренів може бути фатальною.
Лінеаризація економічних задач, надмірне
їх спрощення, як це наголошувалося раніше
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[1], було пов'язане з слабкими технічними
можливостями обчислювальної техніки на
ранніх етапах її розвитку. Таким чином, фор'
мування аналітичного запиту для інформацій'
ної системи з урахуванням тензорного підхо'
ду, іншої математичної основи, ніж тієї, на
який базується утиліта "Пошук рішення"
Microsoft Office Excel, повинно бути не про'
сто більш точним. Воно буде точним, повним і
правильним на відміну від не просто приблиз'
ного, а неправильного.
Друга частина підходу, на яку треба зважи'
ти, це питання еквівалентності систем алгебраї'
чних лінійних рівнянь канонічним графам. Зро'
зуміло, що DFD'нотації, зокрема, і DFD'аналіз
як апарат представлення та вирішення систем'
них задач в цілому, не еквівалентні в загально'
му випадку канонічним чи псевдо канонічним
графам, але аналогії очевидні — є вузли'сут'
ності: виробники, постачальники і споживачі.
Інформаційні, матеріальні, грошові потоки між
ними, як і в будь'який класичній системі, підко'
ряються тим же законам аналізу систем. Зок'
рема це метод балансу в вузлах і незмінність
потенціалу в замкнених контурах (тобто зако'
ни Кірхгофа). Використання цих законів при
формуванні запитів створює можливість отри'
мання неявної, прихованої інформації, але
такої, що має іноді вирішальне значення, задля
якого і формується модель інформаційної си'
стеми.
Метод балансу в вузлах полягає в тому, що
сума вхідних потоків однорідних продуктів,
виражених в одних одиницях виміру дорівнює
сумі їх вихідних потоків. За умови формуван'
ня залишку продукту в вузлі, чи зміні його вар'
тості — цей залишок чи зміну показують у ви'
гляді додаткового фіктивного потоку. Потоки
повинні бути приведені до універсальної фор'
ми — наприклад, грошової. Тобто запчастини,
субпродукти повинні вимірюватися не в нату'
ральних одиницях — штуках, літрах, центне'
рах, а в грошових.
Математично це виглядає так:
m

n

i =1

j =1

∑ ai = ∑ bj

(3),

де ai (i = 1, m) — вхідні потоки до вузла, а b j ( j = 1, n)
— вихідні потоки.
Другий закон незмінності потенціалу в зам'
кнених контурах полягає в тому, що не відбу'
вається зміни величини потоку однорідних про'
дуктів, виражених в одних одиницях виміру,
коли вони рухаються за маршрутами початко'
вий і кінцевий вузол яких тотожні. Такі марш'
рути називаються у практиків кільцевими. Коли
немає стоків (зміни значення величини потоку
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однорідних продуктів в проміжних сутностях
маршруту), кількість продуктів, сировини, ви'
ражена в грошовій формі (з урахуванням за
необхідності доданої вартості), що циркулює
по кільцю буде незмінною. Математично це ви'
глядає так:
(4),
a1x1 +/- a2x2 +/- … +/- anxn = 0
де a1 …. an — вхідні і вихідні потоки до вуз'
ла, при цьому вхідні — позитивні, вихідні —
від'ємні.
І в тому і іншому випадку — це перенесення
класичних законів на проектування і аналіз
складних моделей інформаційних, зокрема,
економічних систем.
Наведемо утилітарний приклад застосуван'
ня названої методики за першим законом
Кірхгофа. Маємо сутність (вузол) КАСА DFD'
моделі підприємства. Вочевидь, грошовий потік
на вході цього вузла має дорівнювати грошо'
вим потокам на виході з врахуванням залишків
готівки в касі. Формування автоматичного кон'
трольного запиту дозволить уникнути небезпе'
ки дисбалансу в цьому вузлі. Аналогічно для
вузла ЕЛЕВАТОР. Кількість зерна, що надхо'
дить до елеватору повинна дорівнювати пото'
кам на виході з урахуванням залишків. Усклад'
нимо задачу. Вузол СКЛАД де номенклатура
товарів, що зберігаються, напевно більше оди'
ниці, як в попередніх випадках. Але склад — це
просто розгалужена вищенаведена задача.
Складський облік — це господарсько'бухгал'
терське представлення вказаної системної ме'
тодики.
Приклад використання на практиці друго'
го закону Кірхгофа. Перевезення вантажу за
замкненим маршрутом без розвантаження та
довантаження дорогою не змінить його кіль'
кості. Врахування розвантаження та дованта'
ження дорогою дозволяє точно поширити ви'
користання принципу незмінності потенціалу
в замкнених контурах. Звертаємо увагу, що,
наприклад, вимірювання товару не в натураль'
них одиницях, а в грошових, дає можливість
оцінювати рух товару за розвиненими (гілча'
стими) але замкненими економічними ланцю'
гами. Тобто накладні витрати перевезення, пе'
реробка продукції і т. ін. не зашкодять мате'
матичній формалізації за вказаною методи'
кою.
Це дозволяє програмувати сучасні системи
виробництва і обліку, вести автоматизований
контроль технологічних, банківських, бухгал'
терських процесів у реальному часі. Одна з го'
ловних переваг — це можливість виявляти не'
доліки, втрати в режимі реального часу та ніве'
лювати людський фактор.
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ВИСНОВКИ

Формування інформаційно'технологічних
систем у цілому та інформаційних запитів зок'
рема, в автоматичному, напівавтоматичному чи
ручному вибірковому експертному режимах
при використання в якості базових наведених
принципів дозволить:
— вберегтися від невірних висновків враху'
вавши всі корені, всі рішення задачі;
— оцінити якість роботи як окремих еле'
ментів економічної системи, підсистем, так і
груп таких елементів, пов'язаних у контури;
— можливість виявляти недоліки, втрати в
режимі реального часу та нівелювати людський
фактор;
— за наявності автоматичних датчиків, ав'
томатичного формування інформаційних по'
токів, автоматичного наповнення баз даних у
моделях економічних систем автоматичні ме'
тоди аналізу таких систем дають конкретні ре'
зультати.
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN UKRAINE
Проаналізовано сучасні тенденції розвитку медичного туризму в світі та перспективи його розвитку в Україні.
Проведений аналіз свідчить, що медичний туризм породив нову концепцію на межі сучасної охорони здоров'я та
туризму. Україна має високий потенціал медичних, оздоровчих і рекреаційних ресурсів, конкурентні переваги за
ціновими параметрами, може стати одним із світових лідерів з медичного в'їзного туризму.
Analyzed current trends in the development of medical tourism in the world and perspectives of its development in
Ukraine. The analysis shows that medical tourism has created a new concept on the verge of modern health care and
tourism. Ukraine has a high potential for health, Wellness and recreational resources, competitive advantage on price
parameters, can become one of the world leaders in medical tourism.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Останні 10 років характеризуються форму'
ванням світової індустрії медичного туризму.
Висока вартість медобслуговування в розвине'
них країнах світу стала серйозною проблемою
не тільки для пацієнтів, але і для їх роботодав'
ців, соціальних фондів, страхових систем і дер'
жав. Зростання вартості лікування в розвине'
них країнах стимулює попит на якісне лікуван'
ня за низькими цінами, що в умовах жорсткої
конкуренції на туристичному ринку, може дати
новий поштовх підприємствам туристичного
бізнесу України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукових досліджень Кифяка В.Ф.,
Коваль О., Малімона В.С., Stolley К. та ін.
свідчить про суттєві проблеми щодо розвитку
медичного туризму в світі та перспективи його
розвитку в Україні, який навіть у часи фінан'
сової кризи розвивається і чинить все більший
вплив на національні системи охорони здоро'
в'я, туризму і діяльність страхових компаній.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є проведення дослідження
сучасних тенденцій розвитку медичного туриз'
му в світі та перспективи його розвитку в Ук'
раїні. Досягнення цієї мети зумовило не'
обхідність вирішення наступних задач: визна'
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чити напрями медичного туризму, проаналізу'
вати економічну складову розвитку мед. туриз'
му, означити складові для розвитку медичного
туризму в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Економіка більшості країн світу характери'
зується розвитком сфери послуг, у якій важ'
ливе місце належить туризму. Очевидними є
тенденції відокремлення від класичного туриз'
му нових, найрізноманітніших альтернативних
видів, зосередженість на яких дозволяє підви'
щувати дохідність туристичних послуг та,
відповідно, вихід на нові ринки.
Одним із новітніх форм туризму, який аку'
мулює значний соціально'економічний потен'
ціал, є медичний. Він виконує низку функцій,
серед яких першочергово слід відзначити вико'
нання важливої соціальної функції з лікуван'
ня та профілактики захворювань населення.
Крім того, медичний туризм слід розглядати з
позиції реалізації ним економічної функції,
адже ця сфера є значним бюджетоутворюючим
джерелом не тільки для окремих регіонів, про'
те є суттєвим внеском до бюджету окремих
країн [2].
За прогнозами Всесвітньої організації охо'
рони здоров'я, до 2022 року туризм і охорона
здоров'я спільно стануть однією з визначаль'
них світових галузей. Світова індустрія медич'
ного туризму в 2012 році акумулювала близько
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$ 400 млрд, і передбачається, що в 2015 року
обсяг ринку зросте до $ 500 млрд [9].
Додатковим фактором успіху медичного
туризму в Європейському Союзі і на Близько'
му Сході є неможливість оперативного отри'
мання якісної медичної допомоги на батьків'
щині. Планові процедури та операції часто до'
водиться чекати місяцями. Зрозуміло, що па'
цієнти воліють виїхати туди, де лікування мож'
на отримати максимально швидко. В низці країн
якісної медичної допомого не існує зовсім,
тому медичний туризм стає єдиним виходом.
Інша тенденція — це потік пацієнтів з більш
бідних країн з невисоким рівнем розвитку ме'
дицини (наприклад, країн СНД). Для них по'
їздка на лікування в країни з традиційно висо'
корозвиненою і сучасною медициною — єдина
надія на постановку об'єктивного діагнозу і
шанс на одужання. Найбільшим попитом кори'
стується медична допомога у таких лікарських
спеціальностей, як онкологія, кардіохірургія,
ортопедія, нейрохірургія в Німеччині, Ізраїлі,
Швейцарії, Австрії, Франції.
Нарешті, самий великий потік клієнтів ме'
дичного туризму у всіх напрямках пов'язаний
з оздоровленням на курортах, лікуванням у
стоматолога і проведенням пластичних опе'
рацій. Вже склалася практика поєднання відпо'
чинку з отриманням медичних послуг. Медич'
ний туризм це прибутковий бізнес, який по'
стійно поповнюється новими гравцями, що про'
сувають свої послуги в умовах жорсткої кон'
куренції за рахунок комплексного сервісу та
орієнтації на масового споживача.
Головними напрямами розвитку медичного
туризму в світі є США, Німеччина, Туреччина,
Індія, Таїланд, а також Канада, Мексика, Кос'
та'Ріка, Великобританія, Франція, Іспанія,
Йорданія, Дубай, Малайзія, Сінгапур, Японія,
Корея, Філіппіни, ПАР. Тільки з США в 2012
році з метою отримання медичної допомоги за
кордоном виїхали за межі країни понад 2,7 млн
громадян. Головні прибутки від медичного ту'
ризму сьогодні отримують США, Німеччина,
Туреччина, Індія і Таїланд [6].
Зокрема Туреччина, один з найуспішніших
гравців світового ринку медичного туризму, в
2012 році прийняла 617 тисяч медичних ту'
ристів, заробивши на них $ 4,2 млрд До 2015
року країна планує збільшити потік медтуриз'
му до 1 млн осіб, а доходи — до $ 10 млрд.
Наприклад в Індії ціни на медичні послуги
на 65—85 % нижче, ніж у США. За прогнозами
Deloitte Center for Health Solutions (США), чис'
ло американців, що бажають лікуватися за кор'
доном, найближчим часом буде зростати і
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збільшиться в середньому у 8 разів (з 750 тисяч
до 6 мільйонів) [9].
Згідно з опитуваннями громадської думки,
близько 200 тисяч жителів Великобританії пла'
нують в 2014 році відправитися на лікування в
Індію.
Міжнародний госпіталь "Bumrungrad" (Таї'
ланд) щорічно обслуговує до 400 тисяч медич'
них туристів з 160 країн світу. В структурі гос'
піталю 25 відділень на 554 стаціонарних місць.
У штаті госпіталю працюють 945 лікарів різних
спеціалізацій.
Основною причиною розвитку медичного
туризму є різниця в цінах, при однаковій якості,
на медичну допомогу в різних країнах світу.
Наприклад аортокоронарне шунтування в Бан'
гкоку коштує 12 тисяч доларів, у США — 100
— 200 тисяч. Лазерна корекція зору — 730 до'
ларів, у США — 3,7 тисяч. В Делі за базове об'
стеження (аналіз крові, ЕКГ, рентгенографія
грудної клітки, УЗД черевної порожнини) по'
трібно заплатити 84 долара. У Великобританії
— 600 [1].
Весь азіатський регіон у даний час вже
приймає 2,3 мільйона медичних туристів на рік:
Таїланд — понад 600 тисяч, Індія — 150 тисяч,
Малайзія — 120 тисяч. Тільки Сінгапур, почи'
наючи з 2010 року, приймає близько 1 мільйо'
на туристів на рік [3].
У 2012 році державна скарбниця цих країн
поповниться на 4,4 мільярда доларів тільки за
рахунок доходів від медичного туризму.
Окремим видом медичного туризму є сто'
матологічна допомога. Різниця у вартості сто'
матологічних послуг в різних країнах суттєва.
Протезування восьми зубних коронок в Буда'
пешті коштує 4,3 тисячі доларів (з них 2,9 ти'
сяч — робота дантиста). У США вартість ана'
логічних послуг становить 11 тис. доларів.
У деяких країнах, наприклад, Чехії, Швей'
царії, Німеччині — прийом пацієнтів з інших
країн поставлено на потік, навіть попри те, що
лікування в них для іноземців коштує набагато
дорожче. В країнах ЄС, скажімо, найдорожча
операція обійдеться приблизно в 15 тисяч євро.
Близько 100 мільярдів доларів, вважають
експерти, щорічно витрачається на лікування
за кордоном [7].
Медичний туризм продовжує глобалізува'
тися і стрімко набирати обертів. У провідних
країнах світу з високим рівнем медицини при'
буток від в'їзного оздоровчого та лікувально'
го туризму вимірюється сотнями мільйонів до'
ларів щорічно і вносить вагомий вклад у попов'
нення бюджету країни. В останні роки медич'
ний туризм, включаючи як лікування, так і діаг'
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ностику та реабілітацію, становить близько 2%
світового ВВП.
Понад 50 країн в рамках розвитку своїх еко'
номік прийняли національні програми з медич'
ного туризму. Такі країни, як Німеччина, Із'
раїль, Туреччина, Індія, Сінгапур, Таїланд інве'
стують мільйони у розвиток медичної інфрас'
труктури, будівництво комфортабельних клінік
з кращим устаткуванням та інноваційними тех'
нологіями для надання високоякісного лікуван'
ня. Фахівці цих установ регулярно проходять
навчання та стажування в кращих світових ме'
дичних університетах. Лікарі клінік, які прий'
мають іноземних пацієнтів на лікування, воло'
діють кількома мовами. Вивчення мов у бага'
тьох країнах входить в обов'язкову підготовку
середнього та вищого медичного персоналу.
Багато клінік сертифіковані за стандартами JCI
[4; 7].
На цей час вже сформувався глобальний ри'
нок медичних послуг зі своєю інфраструкту'
рою (медичним менеджментом, акредитаційни'
ми органами, агентствами медичного туризму
та туроператорами, фахівцями у сфері медич'
них подорожей). Навіть за умов фінансової
кризи медичний туризм розвивається і чинить
все більший вплив на національні системи охо'
рони здоров'я і діяльність страхових компаній,
які все частіше воліють оплачувати лікування
клієнтів в зарубіжних клініках. В умовах гло'
бальної економічної конкуренції феномен ме'
дичного туризму змушує медицину розвивати'
ся шаленими темпами за рахунок сучасних тех'
нологій та поліпшення якості обслуговування
пацієнтів.
Медичний туризм — відносно новий напрям
в індустрії туризму і охорони здоров'я нашої
країни. Вітчизняні агентства з надання послуг
медтуризму працюють не більше 4—5 років і
пропонують три види послуг у цій сфері: діаг'
ностичного, оздоровчого та власне лікувально'
го характеру. Але, незважаючи на такий корот'
кий час існування цього явища, вже зараз
цілком впевнено можна говорити про його пер'
спективність: медтуризм набирає обертів у на'
прямку з України в інші країни, так і з'за кор'
дону в Україну.
Динаміка розвитку медтуризму в Україні та
країнах СНД не менш вражає. У 2013 році на
лікування та оздоровлення виїжджало більше
1 мільйона пацієнтів з СНД, у тому числі близь'
ко 200 тисяч українців [3].
В останні 5 років пацієнти виїжджали за
кордон за такими медичними показаннями:
лікування дихальних шляхів, шкіри, серця, ни'
рок, печінки, лікування розриву м'язів, обсте'
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ження, пластичні операції. Крім того, причи'
ною виїзду за кордон можуть бути [8]:
— постановка діагнозу в складних клінічних
випадках;
— потреба в унікальних технологіях ліку'
вання, наприклад, трансплантації органів;
— високовартісні медичні технології, які
поки що відсутні в нашій країні;
— рідкісні медичні процедури, які не нада'
ються в Україні; необхідність консультації і
лікування у висококласного спеціаліста.
Нарешті, вже досить широко поширений
виїзної оздоровчий туризм, що поєднується з
індустрією нових вражень.
За статистикою, основні потоки виїзного
медичного туризму з України спрямовані в
Ізраїль, Туреччину, США, Таїланд, Німеччину,
Угорщину, Австрію, Чехію і Словаччину. Про'
те останнім часом серйозну конкуренцію їм
почали складати клініки нових країн: Індії, Бра'
зилії, Болівії, Коста'Ріки, ПАР.
З іншого боку, Україна сама стає вкрай пер'
спективним ринком для в'їзного медичного і
оздоровчого туризму. Наша країна має репу'
тацію постачальника медичних послуг з хоро'
шим співвідношенням ціна'якість: вартість по'
слуг в українських клініках набагато нижче. У
першу чергу це відноситься до послуг стома'
тології, МРТ'діагностики. Багато туристів
цілеспрямовано приїжджають в Україну в по'
шуках унікальних видів лікування, наприклад,
стовбуровими клітинами. В останні роки
збільшується попит іноземних громадян на по'
слуги в українських репродуктивних клініках.
Всесвітня асоціація медичного туризму
(GHTC) вважає, що Україна є дуже привабли'
вою для іноземних інвесторів та пропонує до'
помогу в інвестуванні закладів охорони здоро'
в'я та реформуванні галузі [3].
Варто відзначити, що українські клініки
стрімко заробляють популярність на ринку
світового медичного туризму завдяки поєднан'
ню доступних цін та високої якості своїх по'
слуг. Експерти підкреслюють, що вартість ук'
раїнських медичних послуг є значно меншою,
ніж аналогічних у розвинених країнах, при цьо'
му не поступаються їм у якості та рівні комфор'
ту в багатьох зарубіжних клініках [5]. Крім
того, в очах іноземців важливою перевагою для
лікування в Україні є відсутність черг на ліку'
вання та надання медичних послуг, що дозво'
ляє іноземним пацієнтам отримати своєчасну
допомогу в повному розмірі. Розвитку мед.ту'
ризму сприяє достатній розвиток медичного
сервісу, координаційних супровідних послуг, а
також англомовний персонал.
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В Україні існує ряд багатопрофільних ліка'
рень, які потребують інвестицій для повноцін'
ного функціонування, наприклад, Охматдит.
Також необхідне створення спеціалізованого
центру з трансплантації кісткового мозку, реалі'
зація якого дозволить суттєво економити дер'
жавні кошти на лікування таких пацієнтів за кор'
доном та є доволі привабливим бізнес'проектом
для залучення пацієнтів із інших країн. І под'
ібних проектів для фахової співпраці в Україні
достатньо, оскільки політика нового українсь'
кого уряду полягає у широкому залученні інве'
стицій, відкритості до співпраці з закордонни'
ми партнерами та прозорості усіх процедур.
ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Медичний туризм породив нову концепцію
на межі сучасної охорони здоров'я та туриз'
му. Не маючи можливості вирішити медичну
проблему в своїй країні, пацієнт вибирає краї'
ну, лікаря і клініку, де йому можуть запропо'
нувати найсучасніше обстеження і лікування.
Україна із своїм високим потенціалом медич'
них, оздоровчих і рекреаційних ресурсів, кон'
курентних переваг за ціновими параметрами,
може стати одним із світових лідерів з медич'
ного в'їзного туризму. Розвиток медичного ту'
ризму генерує значний мультиплікативний
ефект для економіки та може внести вагомий
вклад у поповненні бюджету країни.
Література:
1. Коваль О. Медичний туризм: відпочинок
чи лікування? Новітні аспекти / О. Коваль
[Електрoнний ресурс]. — Режим доступу:
http://tourinform. org.ua/medychnyj'turyzm'
vidpochynok'chy'likuvannya'novitni'aspekty'2
2. Малімон В.С. Формування та розвиток
регіональних ринків медичного туризму в Ук'
раїні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.00.05 "Розвиток про'
дуктивних сил і регіональна економіка" /
В.С.Малімон. — Луцьк, 2013. — 20 с.
3. Медицинский туризм Рейтинги и обзоры
// Лечение за рубежом Price Watch 2009" [Елек'
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.medicare'4u.com/ru/medical'tourism/
4. Медицинские и правовые аспекты разви'
тия репродуктивной медицины в Украине под
призмой медицинского туризма. Редакторская
статья // Репродуктивная эндокринология. —
2013. — №5(13). — С. 118—121.
5. Українська Асоціація Медичного Туриз'
му (УАМТ) /Офіційний сайт [Електрoнний ре'
сурс]. — Режим доступу: http://uamt.org.ua/
UA/ deyatelnost'uk/novini.html

38

6. Українська асоціація міжнародного ту'
ризму / Сайт УАМТ [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: // http://www.uamt.org.ua
7. Association of Travel Insurance Inter'
mediaries / Сайт асоціації [Електронний ре'
сурс]. — Режим доступу: // www.atii.co.uk
8. Ukraine's Medical Tourism Boom [Елек'
трoнний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.medicare'4u.com/ru/news/makeover'or'
internal'overhaul'ukraines'medical'tourism'
boom.html
9. World Tourism Organization UNWTO
[Електрoнний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www2.unwto.org/news/2012'12'06/request'
expression'interest'etcunwto'study'health'and'
medical'tourism
References:
1. Koval', O. (2014), "Medical tourism: rest or
treatment? New aspects", available at: http://tour'
inform.org.ua/medychnyj'turyzm'vidpochynok'
chy'likuvannya'novitni'aspekty'2 (Accessed 10
March 2015).
2. Malimon, V.S. (2013), "Formation and
development of regional markets medical tourism
in Ukraine", Ph.D. Thesis, Economy, Luts'k,
Ukraine.
3. MediCare4U (2015), "Medical tourism",
available at: http://www.medicare'4u.com/ru/
medical'tourism/ (Accessed 10 March 2015).
4. Reproduktyvnaia endokrynolohyia (2013),
"Medical and legal aspects of reproductive
medicine in Ukraine under the prism of medical
tourism", Reproduktyvnaia endokrynolohyia, vol.
5 (13), pp. 118—121.
5. Ukrainian Association of Medical Tourism
(2015), "News", available at: http://uamt.org.ua/
UA/deyatelnost'uk/novini.html (Accessed 10
March 2015).
6. Ukrainian Association of Medical Tourism
(2015), available at: http://www.uamt.org.ua
(Accessed 10 March 2015).
7. Association of Travel Insurance Inter'
mediaries (2015), available at: //www.atii.co.uk
(Accessed 10 March 2015).
8. MediCare4U (2015), "Ukraine`s Medical
Tourism Boom", available at: http://www.medi'
care'4u.com/ru/news/makeover'or'internal'
overhaul'ukraines'medical'tourism'boom.html
(Accessed 10 March 2015).
9. World Tourism Organization UNWTO
(2015), available at: http://www2.unwto.org/
news/2012'12'06/request'expression'interest'
etcunwto'study'health'and'medical'tourism
(Accessed 10 March 2015).
Стаття надійшла до редакції 16.03.2015 р.

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2015
УДК 330.837

В. М. Семцов,
к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально0науковий інститут
економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ВПЛИВ НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ НА
ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИЙ СТАН
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
V. Semtsov,
PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute
of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

INFLUENCE INFORMAL INSTITUTIONS IN THE FINANCIAL AND ECONOMIC STANDING
RURAL AREAS

У статті розглянуто основні проблемні питання сучасної теорії неформальних інститутів. Ідентифіковано по0
тенціал та перспективи використання неформальних інститутів на сільських територіях. Виявлено особливості ви0
користання інститутів агрохолдингами, на прикладі Жмеринського району Вінницької області. Особливий акцент
зроблено на неспостережуваних процесах в аграрному секторі економіки. Підкреслено роль місцевої влади щодо
забезпечення протидії неспостережуваним економічним процесам на сільських територіях. Виявлено основні про0
блеми державного регулювання діяльності сучасних агрохолдингів. Обгрунтовано концептуальні положення щодо
необхідності використання інститутів як фактору, що здатний як сприяти зменшенню та/або ліквідації негативних
наслідків, викликаних функціонуванням агентів ринку, так і загострювати соціально0економічну ситуацію. Вста0
новлено, що особливої уваги потребує аналізування напрямів удосконалення системи державного регулювання аг0
рарного сектору економіки
In the article the main problems of the modern theory of informal institutions. Identified potential and prospects of
informal institutions in rural areas. The features use agriholdings institutions, the example Zhmerinsky area Vinnytsia
region. Particular emphasis is placed on unobservable processes in the agricultural sector. Emphasized the role of local
authorities to provide counter unobserved economic processes in rural areas. The basic problem of state regulation of
modern agricultural holdings. Conceptual position on the need for institutions as a factor capable as help reduce and / or
eliminate the negative effects caused by the operation of market agents and exacerbate socio0economic situation. Found
that special attention needs analysis of improving the system of state regulation of the agricultural sector.

Ключові слова: інститут, підприємство, неспостережувана економіка, податки, державне
регулювання.
Key words: institutions, businesses, non<observed economy, taxes, government regulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У ХХ—ХХІ ст. все частіше увага науковців
зосереджується на систематичному дослід'
женні неформальних інститутів у контексті їх
впливу на соціально'економічний розвиток те'
риторій. Очевидно, що життєздатність та ефек'
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тивність наукових розробок у цьому напрямі
повинна підтверджуватися практикою. Безу'
мовно, що взаємозв'язок та взаємозалежність
між соціально'економічним розвитком тери'
торій та інститутами різко зросла, однак слід
визнати, що інституційна концепція, на жаль,
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поки що не підтвердила свою фундаменталь'
ність на практиці.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичними аспектами інституціоналізму
займалися такі науковці, як О. Аузан [1], Б. Кор'
нейчук [2], П. Мілгром [3], Д. Норт [4], В. Там'
бовцев [5] та ін. Разом з тим важливо відзначи'
ти, що нині як у світі в цілому, так і в Україні
зокрема, майже відсутні прикладні досліджен'
ня, що стосуються впливу неформальних інсти'
тутів на діяльність агентів ринку. Очевидно та'
кож і те, що недостатньо висвітленими зали'
шається і роль інститутів у процесах забезпе'
чення максимізації загальної вартості.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Ідентифікувати вплив неформальних інсти'
тутів на фінансово'економічний розвиток
сільських територій та визначити напрями про'
тидії соціально'економічним дисфункціям обу'
мовлених неспостережуваною економікою.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Цілком очевидно, що інститути форму'
ються під дією часу, природних умов та
інших ресурсів. Отож, нами на основі по'
рівняльного аналізу функціонування сіл та
/або селищ Жмеринського району було
встановлено наступне: адміністративно'те'
риторіально район поділено на 28 сільських
(селищних) рад; загальна площа району май'
же 112,7 тис. га, що становить близько 0,2 %
від усієї території України; на території рай'
ону проживало станом на 01.01.2014 р.
близько 35,3 тис. чол., у т. ч. сільського на'
селення майже 30,5 тис. чол.
Детальний аналіз щодо сільськогосподарсь'
ких товаровиробників наведено у таблиці 1.
Перше, що кидається в очі (табл. 1), це
серйозна деформація в кількості землі, що
знаходиться в обробітку сільськогосподарсь'
ких виробників. Очевидно, що із 71 суб'єкта
господарювання, які функціонували на тери'
торії району, лише в обробітку 10 агентів рин'
ку були земельні ділянки площею більше 1000
га. Отож, саме "в руках" керівників (власників)
цих підприємств, фактично знаходиться кон'
троль над аграрним сектором району. Не сек'
рет, що земля — це оплот сільськогосподарсь'
ких підприємств, принаймні тих, що займають'
ся вирощуванням зернових та технічних куль'
тур.
За останні роки у Жмеринському районі
відбулися серйозні зміни в розподілі сільсько'
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господарської землі, а також появі нових
суб'єктів господарювання. Необхідно відзначи'
ти, що поява "нових гравців" (наприклад, ТОВ
"Агрокряж 1") стала можлива лише на тих
сільських територіях Жмеринщини, де існува'
ло відповідне (специфічне) інституційне сере'
довище. Хотілося б звернути увагу на те, що
збалансоване інституційне середовище є необ'
хідною, однак недостатньої умовою для "про'
никнення" на ринок. Висновок, що випливає з
вищезазначеного такий: вищим менеджментом
та /або власниками ТОВ "Агрокряж 1" були
вжиті дієві заходи впливу на інших агентів рин'
ку. Наприклад, у 2010 р. СВАТ "Браїлівське"
(ЄДРПОУ 00385661) (нині — ПАТ "Браїлівсь'
ке"), було найбільшим сільськогосподарським
підприємством Жмеринського району, і розпо'
ряджалося майже 15 тис. га землі, тоді як у 2015
р. цей показник суттєво зменшився, і нині в об'
робітку цього підприємства знаходиться вже
близько 9 тис. га. Виходить, що ПАТ "Браїлі'
вське" втратило право "першості" (прерогати'
ви) в кількості ріллі і уступило свої сільсько'
господарські землі "новому" учаснику — ТОВ
"Агрокряж 1". Можливо вищий менеджмент
ПАТ "Браїлівське" почав проводити неефек'
тивне господарювання? Відповімо прямо: це не
так.
Активний динамізм концентрації сіль'
ськогосподарської землі підприємством ТОВ
"Агрокряж 1" відбувався саме в період 2011—
2014 рр. На наше переконання, значною
мірою на процеси концентрації землі вплинув
той факт, що у власниках та /або засновни'
ках цього суб'єкта господарювання значили'
ся колишні державні службовці, у т. ч облас'
ного рівня. І тут, мабуть не потрібно додат'
кових коментарів. Отож, ризик виникнення
економічного опортунізму зі сторони інфор'
мованих учасників, а державні службовці, як
правило, в силу покладених на них державою
завдань і обов'язків є надзвичайно поінфор'
мованою стороною, в умовах сьогодення є
надзвичайно високим.
Треба відзначити, що потужним важелем,
за допомогою якого вищий менеджмент
(власники) ТОВ "Агрокряж 1" вплинули на
хід соціально'економічного розвитку тери'
торій виступили неформальні інститути. Ос'
кільки критерієм істинності буд'якої теорії,
у т. ч. теорії неформальних інститутів, є
практика, то спробуємо більш конкретно
проаналізувати поведінку "проникнення"
ТОВ "Агрокряж 1" на території населених
пунктів Жмеринщини. Отож, дозвольте пе'
рейти до наочного аналізу характерних при'
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Таблиця 1. Інформація щодо суб'єктів господарювання, які користуються
сільськогосподарськими угіддями на території Жмеринського району Вінницької області
(станом на 2014 р.)
№

ЄДРПОУ

Назва суб’єкта господарювання

Площа сільськогосподарських угідь, яка використовується
суб’єктом господарювання, га

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

34657396
00385661
36160197
31909570
34744719
03377840
34417014
34303628
33623350
38324767
30067263
36638951
03567285
37261785
03732979
37261790
35871022
35500553
20080509
34744771
36638967
33142966
36830961
30802876
31743377
00414368
35651400
36262919
36638930
34657417
20106367
30087012

ТОВ"Курланд"
ПАТ "Браїлівське"
ТОВ "Агрокряж 1"
ПП "Корнер"
ТОВ "Куриловецьке і К"
ТОВ "Мир"
ФГ "Дзялів"
ТОВ "Водолій -ДВ"
ТОВ "СХК" Вінницька Промислова група"
ФГ "Нива Гранд"
ФГ "Кравчука В. С."
ПП "Укр Терра Плюс"
ТОВ "Жмеринський Агромаш"
ПП "Агро Вілам"
ТОВ "Платани"
ТОВ "Одемо"
ФГ "Агро-Ритм"
ФГ "Рожепське"
ФГ "Надія"
ФГ "Шарм ОМ"
ПП "Тартацька мрія"
ФГ "Оксамит МД"
ТОВ "Ятек-Україна"
СФГ "Перемога"
ТОВ "Агрофірма Пріма Я"
ПАТ "Федорівське"
ФГ "Вертепних"
ФГ Він -Сад"
ФГ "Магдімас"
ФГ "Хребетець"
СФГ "Вокнушівка"
ПОП "Меридиан"

11511,00
9066,43

всього, га

у т. ч. рілля, га
11441,52
9066,43

3729,26
2947,34
2340,86

3648,06
2947,34
2340,86

1461,30
1310,00
1242,75
1170,86
1145,53
921,42
856,69
851,00
776,81
765,18
760,15
703,90
479,99
453,76
263,94
250,41
190,19
166,29
161,90
138,00
122,22
95,56
94,34
93,63
89,13
74,00
67,20

1343,30
1310,00
1242,75
1170,86
1145,53
894,82
856,69
851,00
776,81
765,18
760,15
703,90
479,89
453,76
248,94
250,41
190,19
166,29
161,90
0,00
122,22
95,56
73,75
89,13
89,13
64,00
36,24

33

38324793

ФГ "Середнього"

34
35

34744724
35823691

ФГ "Леополіс"
ФГ "Насіння Поділля"

66,30
65,75
60,06

46,43
48,42
60,06

36

35500548

ФГ "Мої сади "

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

35500574
34020889
20105882
32793319
30802986
20119453
35824213
35284486
34303612
03732886
35651421
38957930
35284507
30802834
20105563
20105089
30802845
31713342
35651395
35651369
37712407
20105646
33000196
23103850
31398413
34657349
37996962
25493707
13344089
20105244
20095534
32793303
32585482
38324751
37489432

ФГ "ОР"
ФГ "Жмеринський зерновий комплекс"
ФГ "Гладчук Валентин"
СФГ "Лілея и К"
ФГ "Деметра Плюс"
ФГ "Адоніс"
ФГ "ОЛОЛ"
ФГ "Аверс і К"
ФГ "Підгурське Джерело"
ПСП "Мрія"
ФГ "Трі ОЛ"
ФГ "Ставнічука М. О."
ФГ "Малахіт"
СФГ "Еліта"
ФГ "Деметра"
ФГ "Росток"
ПСП "Міжлісся"
СФГ "Лілія"
ФГ Евроленд-плюс"
ФГ "Жмеринська красуня"
ФГ "Балін"
ФГ "Хлібороб"
ФГ "Сад"
ФГ "Надія" Буцан А.А.
СФГ "Обрій"
ФГ "Надіїна надія"
ТОВ "Фірмовий Смак"
ПМП "Дідовик і К"
ПСП "Агро - Флора"
СФГ "Лихий і син" Лихий О.М.
СФГ "Охримовського О.А."
ФГ "Успіх"
ФГ "Божедар"
ТОВ "Подільський Дар"
ФГ "Золотий Лев"

57,29
54,80
54,76
53,00
51,73
48,36
47,17
46,32
42,41
41,85
41,20
39,40
37,64
34,96
30,00
30,00
22,00
20,10
19,70
19,09
17,89
17,73
17,50
14,68
13,00
10,00
10,00
9,73
9,00
8,89
7,66
5,00
3,28
2,70
1,91
0,95

57,29
54,80
54,76
53,00
51,73
47,35
5,01
46,32
42,41
41,85
41,20
12,26
37,63
34,96
30,00
30,00
22,00
20,10
19,70
19,09
17,89
0,00
17,50
14,68
13,00
10,00
10,00
2,87
9,00
0,00
0,00
5,00
3,28
2,70
1,91
0,95

Джерело: власні дослідження.
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кладів дії інститутів: 1) Жуківська сільська
рада (на території сільської ради прожива'
ли старообрядці які, як правило, не бажали
займатися землеробством, а займалися ре'
меслами, торгівлею, орендою фруктових де'
рев та млинів); 2) Браїлівська селищна рада
(висока мобільність місцевого населення, що
обумовлена наближенням до районного цен'
тру ( до 8 км) та наявніс ть залізн ичної
станції. Історично землі селищної ради були
вотчиною ПАТ "Браїлівське", яке фактично
виникло на базі багатогалузевого господар'
ства, а саме радгоспу цукрового комбінату);
3) Людавська сільська рада (старовіри, що
проживали на цій території не займалися
активно землеробством, а спеціалізувалися
на оре нді фр укто вих дер ев, то ргів лі
сільськогосподарською продукцією, тес'
лярстві тощо. Слід відзначити, що за ра'
дянських часів у селі було відсутнє місцеве
самостійне підприємство, а діяв відділок
Браїлівського цукрокомбінату); 4) Кам'яно'
гірська сільська рада (історично місцеві се'
ляни займалися не лише землеробством, але
й візництвом, випалюванням вапна з місце'
вих вапняків, садівництвом та ін. Мешканцям
притаманна висока мобільність, що обумов'
лено наближеністю до районного центру (до
12 км)); 5) Станіславчицька сільська рада (ко'
лишнє містечко, а нині село Станіславчик
було свого часу центром торгівлі та промис'
ловості, до речі, за радянських часів містеч'
ко навіть було районним центром). Місцеві
мешканці є досить підприємливими, що обу'
мовлено наближенням населеного пункту до
районного центру (до 7 км). Вже тривалий
час землеробство не є базальним джерелом
надходжень місцевих селян) та ін. Так скла'
лося історично. Вважаємо, що вибір цих те'
риторій — це результат глибоко продуманої
політики вищого менеджменту та / або влас'
ників ТОВ "Агрокряж 1".
Використання неформальних інститутів
дозволило ТОВ "Агрокряж 1", за відносно не'
значний проміжок часу, вплинути на внут'
рішній баланс інтересів інших учасників аграр'
ного сектору Жмеринщини. Це переконливий
приклад дієвості інституційного фактору в
агарній економіці. Врахування інституційного
фактору — це новий крупний крок щодо
збільшення виробничого потенціалу на
сільських територіях. Безперечно, цей фактор
є обов'язковою передумовою отримання ре'
сурсів, але значна роль залишається і за опор'
тунізмом, у т. ч. шляхом використання влади в
приватних інтересах.
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Соціально'економічний клімат сільських
територій, хочемо ми цього чи ні, суттєво виз'
начається інститутами, і це нормально. Інсти'
тути, по суті, стають стимулюючими фактора'
ми ринку.
За умови ринкової економіки українська
влада намагається сприяти розвитку сіль'
ських територій. Натомість, непотрібно ви'
давати бажане за дійсне. Влада робить ак'
цент на питання розвитку сільського госпо'
дарства, натомість упускає з виду іншу про'
блему — раціональне використання трудо'
вих ресурсів. І все ж таки саме зайнятість на'
селення є однією з головних умов пропорц'
ійного та стійкого соціально'економічного
розвитку сіл.
Іншими словами, реальна небезпека поля'
гає у тому, що концентрація землі в обробітку
агрохолдингів зростає. При цьому в центрі їх
діяльності залишається максимізація загальної
вартості, а інтереси місцевих селян ігнорують'
ся, причому на цілком законних підставах. Між
тим, споконвіку вважалося, що підприємства на
території села — це основне джерело доходів
селян.
Надіятися на те, що масово вітчизняні
сільськогосподарські підприємства само'
стійно оберуть вектор розвитку у напрямі
соціальної відповідальності — значить підда'
тися ілюзіям. Агрохолдингам Жмеринського
району характерне сезонне виробництво про'
дукції, як наслідок, на сільських територіях
гострими стають проблеми забезпечення
сприятливих умов проживання, побуту та
відпочинку сільського населення. Завдання
влади в цих умовах не допустити монополії
одного учасника або групи учасників в аграр'
ному секторі економіки. Ситуація у Жме'
ринському районі є досить складною, адже
диспропорції в користуванні землею між
сільськогосподарськими підприємствами є
очевидними. Таким чином, виникає дилема,
вирішення якої в практичному плані є надзви'
чайно складним завданням: як забезпечити
стійкий соціально'економічний розвиток сіл
і одночасно сприяти ефективному функціо'
нуванню бізнесу. До того ж іншою очевидною
реальністю вітчизняної аграрної сфери є не'
спостережувана економіка, яка суттєво дес'
табілізує розвиток аграрної сфери.
Необхідно відзначити, що сучасний стан
проблеми функціонування неспостережува'
ної економіки — це не результат випадково'
го збігу обставин, а чіткий прояв опортуні'
стичного детермінізму. Переконані, що еко'
номічний опортунізм в аграрній сфері є на'
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слідком тривалого розвитку суспільства.
Оцінити логіку дій влади, як вважаємо, мож'
на із запровадження нормативно'правової
бази, що регулює діяльність вітчизняних
суб'єктів господарювання. Важливо відзна'
чити, що лібералізація щодо відповідаль'
ності бізнесу за економічні правопорушен'
ня, на сьогодні, не принесла бажаних резуль'
татів. Бажання суб'єктів господарювання
платити фінансові зобов'язання (податки,
внески, збори) не зростає. Водночас влада не
припиняє збуджувати агентів ринку виходи'
ти "з тіні". Наприклад, ЗУ "Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо
особливостей уточнення податкових зобов'
'язань з податку на прибуток підприємств та
податку на додану вартість у разі застосу'
ва ння податко вого ко мпро міс у" в ід
25.12.2014 р. № 63'VIII, який передбачає
запровадження т. з. "податкового компром'
ісу", тобто при застосуванні процедури яко'
го "сума заниженого податкового зобов'я'
зання з податку на прибуток підприємств та/
або податку на додану вартість сплачується
в розмірі 5 % такої суми. При цьому 95 %
суми заниженого податкового зобов'язання
з податку на прибуток підприємств та/або
податку на додану вартість вважаються по'
гашеними, штрафні санкції не застосовують'
ся, пеня не нараховується" [5]. Цілком оче'
видно, що ефективність таких законів є нео'
днозначною. Оскільки фактично дозволяє
амністувати запеклих неплатників податків.
Більш того, найбільшу вигоду від дії цього
нормативно'правового акта отримають
підприємства'гіганти, адже саме вони є ос'
новними платниками податку на прибуток та
ПДВ.
Нині аграрний сектор приваблює неспосте'
режувану економіку своїми перспективами,
зокрема, у першу чергу можливостями перебу'
вання на спеціальному режимі оподаткування
ПДВ та сплаті фіксованого сільськогоспо'
дарського податку.
Так, у 2014 р. на Вінниччині було зареєст'
ровано понад 3 тис. сільськогосподарських то'
варовиробників, із яких майже 65% були плат'
никами фіксованого сільськогосподарського
податку (ФСП). Необхідно відзначити, що у
2014 р. сільськогосподарськими товаровироб'
никами було сплачено до місцевих бюджетів
Вінницької області ФСП на загальну суму
7663,0 тис. грн. Детермінантою максимізації
вартості платників ФСП є те, що вони не спла'
чують податок на прибуток, податок на землю,
збір за спеціальне використання води та ін.
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Очевидно, що офіційно ФСП запроваджував'
ся українською владою з метою поліпшення
розвитку аграрного сектору (збільшення об'
сягів виробництва сільськогосподарської про'
дукції, підвищення раціонального використан'
ня землі тощо). Не можна не відзначити і той
факт, що при розрахунку плати за землю нор'
мативна грошова оцінка сільськогосподарсь'
ких земель, яка проведена станом на 01.07.1995
р. підлягала індексації (наприклад, з 2012 р. цей
коефіцієнт становив 1,756), тоді як при розра'
хунку сплати ФСП жодні коефіцієнти індек'
сації не застосовувалися. Таким чином, лише з
01.01.2015 р. відповідно до ЗУ "Про запобіган'
ня фінансової катастрофи та створення пере'
думов для економічного зростання в Україні"
від 27.03.2014 р. № 1166'VII було внесено зміни
у ст. 303 Податкового кодексу України, згідно
з якими "базою оподаткування податком для
сільськогосподарських товаровиробників є
нормативна грошова оцінка одного гектара
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуван'
ням коефіцієнта індексації, визначеного за ста'
ном на 1 січня базового податкового (звітно'
го) року" [6].
Важливе місце в аграрному секторі займа'
ють і пільги пов'язані з ПДВ. Так, станом на
01.01.2015 р. на Вінниччині близько 1 тис. су'
б'єктів господарювання, що сплачували ПДВ,
а це більше 20 % від їх загальної кількості пра'
цювали на спеціальному режимі оподаткуван'
ня діяльності у сфері сільського господарства.
Нагадаємо, що ПДВ нарахований такими сіль'
ськогосподарськими підприємствами згідно ст.
209 Податкового кодексу України, не підлягає
сплаті до державного бюджету, а повністю за'
лишається в розпорядженні суб'єктів господа'
рювання та спрямовується на розвиток вироб'
ництва. При цьому зазначені суми податку аку'
мулюються на спеціальних рахунках, відкритих
в установах банків. Наприклад, станом на
01.12.2013 р. сільськогосподарськими підприє'
мствами Вінницької області спрямовано на
спеціальні рахунки близько 688,5 млн грн. ПДВ,
тоді як до бюджету підприємствами галузі було
сплачено лише 24,8 млн грн. ПДВ, тобто в 28
разів менше.
Не акцентуючи увагу на економічній доціль'
ності вищезазначених пільг, хотіли б відзначи'
ти, що нині найбільші сільськогосподарські ви'
робники Вінниччини знаходяться на спеціаль'
ному режимі оподаткування ПДВ та є платни'
ками ФСП. Здавалось б, подібні пільги, мають
спонукати агентів ринку до дисципліни та
відповідальності. Проте на практиці, із запро'
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вадженням пільг в аграрному секторі посили'
лася активізація елементів неспостережуваної
економіки, перелік їх залишається традицій'
ним: ухилення агентів ринку від сплати по'
датків, у т. ч. шляхом мінімізації, високий рівень
конфліктності, корупція та ін.
Спостерігаються і тривожні тенденції щодо
забезпечення належного контролю за діяльні'
стю суб'єктів господарювання на сільських те'
риторіях. Наприклад, у 2014 р. у населених пун'
ктах Жмеринському району, до речі, де функ'
ціонують агрохолдинги були випадки викори'
стання невстановленими агентами земельних
угідь, у т. ч. земель запасу для вирощування
сільськогосподарської продукції. Так,
03.09.2014 р. між Браїлівською селищною ра'
дою (Зберігач) та Жмеринською ОДПІ (Покла'
жодавець) були підписані договори № 1'2014,
№ 2'2014 про зберігання товарно'матеріальних
цінностей, які мали ознаки безхазяйного май'
на, а саме: посівів кукурудзи близько 33,6 га
(попередня оцінка її вартості складала майже
294 тис. грн.) та посіві сої 18,7 га (попередня
оцінка вартості — майже 95 тис. грн.). Врахо'
вуючи специфіку галузі, вважаємо, що подібні
випадки свідчать про наявність серйозних дис'
функцій управління в органах місцевого само'
врядування.
Хотілося б відзначити, що досить часто
органи влади провокують появу неспостережу'
ваної економіки. Наприклад, у 2013—2014 рр.
на території Жмеринському району не викори'
стовувалося майже 3,3 тис. га земель запасу та
резервного фонду, зокрема на території Жу'
ковецької сільської ради не використовується
244,2 га земель запасу (втрати місцевого бюд'
жету більше 130 тис. грн.); на території Леляць'
кої сільської ради не використовувалось близь'
ко 219,9 га земель запасу та резерву (втрати
місцевого бюджету близько 117,1 тис. грн.).
Складається безглузда ситуація — земля не
надається в оренду і, як наслідок, соціум несе
соціально'економічні збитки. Отож, переко'
нані, все це має пряме відношення до неспосте'
режуваної економіки, а тому повинно бути по'
долане.
На нашу думку, саме пільги, які створила
суб'єктам господарювання держава в аграрно'
му секторі і є одним із основних факторів кон'
фліктності між владою та бізнесом. Наприклад,
у 2014 р. ТОВ "Курланд" під час діяльності було
завищено суму бюджетного відшкодування на
суму близько 125 тис. грн., що призвело до по'
рушення податкового законодавства.
Переконані, що пільги можуть перешкод'
жати стійкому розвитку територій, адже до'
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сить часто в діяльності сільськогосподарських
підприємств відбуваються т. з. "згортання" по
сплаті податків і це при тому, що податковий
тиск на підприємства є незначним. Наприклад,
якщо у жовтні 2014 р. ТОВ "Курланд" сплати'
ло до державного бюджету ПДВ близько 306
тис. грн., то у листопаді 2014 р. цей показник
складав 0 грн. Інший приклад — підприємство
ПАТ "Браїлівське" веде свою діяльність достат'
ньо ефективно. Разом з тим, у жовтні 2014 р.
ПАТ "Браїлівське" зменшило суму податково'
го навантаження на 1 % . Здавалося б, нічого
особливого у цьому немає, проте якщо брати
до уваги, що у вересні 2014 р. податкове наван'
таження становило 1,1 %, а за місяць воно опу'
стилося до 0,1%, то подібні різкі зменшення
надходжень повинні викликати тривогу та за'
непокоєння як у влади, так і у соціуму.
Неспостережувані економічні процеси про'
глядаються і в діяльності дрібних суб'єктів гос'
подарювання. Так, наприклад, ФГ "Агро'Макс
і Ко" (ЄДРПОУ 34416995, с. Камяногірка, Жме'
ринський район, Вінницька область), основним
видом діяльності якого є вирощування зерно'
вих культур (крім рису), бобових культур і на'
сіння олійних культур реально відсутнє за
місцем знаходження. До того ж слід відзначи'
ти, що у 2012 —2013 рр. ФГ "Агро'Макс і Ко"
був платником ФСП і використовував у госпо'
дарській діяльності ріллі — 41,5 га. При цьому
обсяг постачання сільськогосподарської про'
дукції в період з липня 2012 по липень 2013 р.
складав близько 196920 тис. грн., тоді як обсяг
придбання продукції — 0 тис. грн.
Таким чином, необ'єктивність політики гу'
манізації та лібералізації українського законо'
давства, а також заходи щодо запровадження
безпідставного компромісу між владою та
бізнесом можуть дорого нам обійтися.
ВИСНОВКИ

Економічний потенціал держави значною
мірою залежить від інституційного середови'
ща. Ідентифікація інститутів створює умови
для визначення рівня адаптивного пристосу'
вання суб'єкта господарювання на тій, чи іншій
території. Очевидно, що інститути здатні як
сприяти зменшенню та / або ліквідації негатив'
них наслідків, викликаних функціонуванням
агентів ринку, так і загострювати соціально'
економічну ситуацію. Важливим є те, що вони
створюють умови для планування заходів щодо
забезпечення оптимального господарювання
на території вітчизняних сіл.
Слід відзначити, що, на жаль, сільські тери'
торії стають, по суті, місцем проживання місце'
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вих мешканців, тоді як питання забезпечення пра'
цею та навчанням відходять на другорядний план.
Проте відсутність оптимальної організації вироб'
ництва, в умовах об'єктивно обмежених земель'
них ресурсів, а також неспостережувані еко'
номічні процеси створюють серйозні загрози
стійкому розвитку сільських територій. Отож,
питання діяльності сільськогосподарських
підприємств повинні знаходитися у полі зору та
практичної діяльності органів влади, у т. ч. органів
місцевого самоврядування. Встановлено, що ста'
тистичні показники не створюють умов для все'
бічної оцінки соціально'економічного стану ані
сільських територій, ані підприємств.
На нашу думку, заходи, що вживає влада у
боротьбі з неспостережуваною економікою, є
непродуктивними, оскільки не відповідають
реаліям сьогодення та протиборчим інтересам
у соціумі.
Переконані, що нині є потреба в радикаль'
них змінах щодо управління розвитком сіль'
ських територій. Дія пільг для суб'єктів госпо'
дарювання в аграрній сфері є неоднозначною,
а тому питання доцільності їхнього застосуван'
ня потребують вдумливості та обгрунтованості.
Більш того, на нашу думку, саме перегляд ме'
ханізму надання пільг сільськогосподарським
суб'єктам господарювання дозволить нам ру'
хатися вперед, вирішувати складні економічні
задачі пов'язані з розвитком територій.
Очевидно також і те, що нині є гостра про'
блема у розробці методичного апарату, удос'
коналенні інформаційного забезпечення теорії
неформальних інститутів.
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF OPERATIONS WITH BANK METALS PJSC CB
"PRIVATBANK"

Сучасне ведення банківського бізнесу в конкурентному середовищі потребує застосування нових видів операцій,
технологій їх проведення, методів управління ними. Тому останнім часом помічається посилений інтерес до ринко0
вого обігу дорогоцінних металів, а операції з ними привертають увагу економістів світового значення. За відсутності
розвинутого первинного ринку дорогоцінних металів головна увага в Україні приділяється розвитку ринку банківсь0
ких металів, які є найпривабливішим інструментом для довгострокового вкладення коштів.
Modern management of the banking business in a competitive environment requires the use of new types of operations,
technology, management methods. So recently seen a heightened interest to a market of precious metals, and they attract
the attention of economists of world importance. In the absence of a developed primary market of precious metals the
main focus in Ukraine is paid to the development of the market of precious metals, which are the most attractive tool for
long0term investment.

Ключові слова: банківські метали, зливки, золото, монети, паладій, платина, срібло,
тройська унція.
Key words: precious metals, bullion, gold, coins, palladium, platinum, silver, troy ounce.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Актуальність даної теми обумовлюєть'
ся тим, що ринок банківських металів по'
в'язаний з інвестиційною діяльністю, роз'
витком національної грошової системи та
ринком фінансових послуг. А формування
цього сегмента є сьогодні пріоритетним
завданням у сфері макроекономічного ре'
гулювання та розвитку фінансового секто'
ра.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає
можливість зробити висновок, що вирішенню
даної проблеми присвячено багато праць
вітчизняних авторів. Питання щодо розвитку та
функціонування ринку банківських металів,
зокрема, ринку золота досліджувались у ро'
ботах таких провідних вчених, як В. Міщенко,
А. Герасимович, А. Мороз та інші.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є дослідження теоретичних
особливостей операцій банку з банківськими
металами, розглянуто організація бухгалтерсь'
кого обліку операцій з банківськими металами
ПАТ КБ"Приватбанк".
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Банківські метали — дорогоцінні метали
(золото, срібло, платина, метали платинової
групи), доведені (афіновані) до найвищих проб
відповідно до світових стандартів у зливках і
порошках, які мають сертифікат якості, а та'
кож монети, виготовлені з дорогоцінних ме'
талів. З платинової групи береться тільки па'
ладій.
Щонайвищими пробами банківських ме'
талів у зливках і порошку — це проби не
нижче: для золота — 995; для срібла — 999,0;
для платини і паладію — 999,5. Стандартні
зливки — це зливки банківських металів, які
відповідають світовим стандартам якості,
прийнятим лондонською асоціацією ринку
дорогоцінних металів (London Good Delivery
Standard) і учасниками лондонського ринку
платини і паладію, або технічним умовам
ГОСТ 28058'89, ГОСТ 28595'90, ГОСТ 12341'
81, ГОСТ 12340'81, прийнятою Міждержав'
ною радою із стандартизації, метрології і
сертифікації. Мірні зливки — це зливки бан'
ківських металів вагою 1 кг і менше, проба
яких складає не менше 999,9 для золота, 999
— для срібла, 999,5 — для платини і паладію.
Порошки банківських металів — це золото,
срібло, платина і паладій у вигляді порош'
коподібної субстанції з вмістом хімічно чи'
стого основного дорогоцінного металу для
золота не менше 99,99%, для срібла не мен'
ше 99,9%, для платини і паладію не менше
99,95% лігатурної маси порошку, які упако'
вані в скляні ампули або пластмасові банки
з маркуванням визнаного виробника. Моне'
ти, виготовлені з дорогоцінних металів —
монети вітчизняного виробництва з проба'
ми не нижче ніж: для золота '995, для срібла
— 999, для платини і паладію — 999,5, які не
є законним засобом платежу на території
України, і монети іноземного виробництва з
пробами не нижче ніж: для золота — 900, для
срібла — 925, для платини і паладію — 999.
Сертифікат якості банківських металів —
офіційний штамп (клеймо, товарний знак)
визнаного виробника або письмовий доку'
мент виробника, який свідчить про назву
металу, його пробу (кількість частин хімічно
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чистого дорогоцінного металу на 1000 час'
тин лігатурної маси) і ідентифікує назву виз'
наного виробника. Афінажні компанії, виз'
нані постачальники на лондонський ринок
дорогоцінних металів, які внесені в спеціаль'
ний список афінажних компаній, що зареє'
стровані лондонською асоціацією ринку до'
рогоцінних металів (LBMA), або в список
афінажних компаній, які є учасниками лон'
донського ринку платини і паладію (LPPM).
Операції з банківськими металами і їх облік
здійснюється окремо по кожному виду банкі'
вських металів (золото, платина, паладій). Маса
банківського металу може бути виражена в гра'
мах і в тройських унціях. Облікова вагова оди'
ниця банківських металів — тройська унція
(31,1034807 грам). У разі перекладу значення
маси в грамах в тройську унцію результат роз'
раховується з точністю до 0,001 тройської унції
з використанням округлення.
ПриватБанк здійснює операції з банківсь'
кими металами на підставі ліцензії, одержаної
в порядку, встановленому Національним бан'
ком України.
Регіональний підрозділ ПриватБанку
здійснює операції з банківськими металами
відповідно п.1.3. Постанови Правління №275
на підставі і в межах письмового дозволу
ПриватБанку, погодженого з регіональним
управлінням Національного банку України
по місцю розташування філії, а також на
підставі внутрішнього Положення про струк'
турний підрозділ банку. Дозвіл на роботу з
банківськими металами видається і погод'
жується на кожний підрозділ (відділення)
філії окремо, з вказівкою всього переліку
операцій, що проводяться даним підрозділом.
Операції з банківськими металами здійсню'
ються з фізичною доставкою металів і без неї.
Проведення процедур при оформленні і об'
слуговуванні поточних і депозитних рахунків
у банківських металах: оформлення довіре'
ності на розпорядження рахунком (вкладом);
оформлення і робота із заповідальним роз'
порядженням по вкладу; ідентифікація
клієнта; відкриття рахунків на ім'я малолітніх
осіб; відкриття рахунків неповнолітнім від 14
до 16 років; відкриття рахунків неповнолітнім
від 16 до 18 років; відкриття рахунків фізич'
ним особам, які вже є клієнтами банку,здійс'
нюється відповідно до "Інструкції про поря'
док відкриття, використання і закриття ра'
хунків у національній та іноземній валютах",
затвердженої Постановою НБУ від 12.11.2003
р. № 492 і "Керівництвом за депозитними
процедурами фізичних осіб" затвердженого
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наказом по банку № С'61 від 21.06.2004 р.
(розділу 1 "Загальні положення", п.1.6 —
1.13.).
Курси купівлі та продажу банківських ме'
талів за гривню в касі банку встановлюються
щодня до початку робочого дня відповідно до
наказу по банку (регіональному підрозділу бан'
ку) за підписом керівника банку (регіонально'
го підрозділу). Курси можуть бути встановлені
окремим розпорядженням керівника, що відпо'
відає за роботу з банківськими металами в бан'
ку (регіональному підрозділі), якому, відпові'
дно до наказу по банку, надано право встанов'
лювати дані курси. Наказ (розпорядження) про
встановлення курсів купівлі'продажу банківсь'
ких металів завіряється печаткою банку. В на'
казі (розпорядженні) про встановлення курсів
купівлі та продажу банківських металів за
гривні повинні бути вказані: дата, час, з якого
діють курси, значення курсів купівлі та прода'
жу, місцезнаходження підрозділу для якого ці
курси встановлені.
Облік операцій з банківськими металами
відображається по тих же балансових рахун'
ках, що і операції у вільно конвертованій ва'
люті, згідно "Інструкції з бухгалтерського об'
ліку операцій з готівковими коштами та банк'
івськими металами в банках України", затвер'
дженої постановою Правління Національно'
го банку України від 20.10.2004 N 495 та
Інструкції з бухгалтерського обліку операцій
в іноземній валюті та банківських металах у
банках України" затвердженої постановою
Правління Національного банку України від
17.11.2004 N 555.
Для кожного виду банківських металів
умовно привласнюється відповідний код мета'
лу (по аналогії з кодами валют): банківське зо'
лото 959 (XAU); срібло 961 (XAG); платина 962
(XPT); паладій 964 (XPD).
Банківські метали враховуються з под'
війною оцінкою: по вазі в тройських унціях
(OZS) і грамах, а також у вартісному вираженні
— в гривні за курсами, встановлюваними НБУ.
При кожній зміні курсу банківські метали
підлягають переоцінці. В консолідованому ба'
лансі банку рахунку по кодах металів відобра'
жаються тільки в перерахованому за офіційни'
ми курсами в гривневому еквіваленті. У випад'
ку переведення значення маси з грам в тройські
унції результат визначається з точністю до
0,001 тройської унції із застосуванням округ'
лення.
Власниками поточних рахунків у банківсь'
ких металах можуть бути фізичні особи рези'
денти і нерезиденти України, які не займають'
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ся підприємницькою діяльністю. ПриватБанк
відкриває і обслуговує поточні рахунки в бан'
ківських металах відповідно до нормативних
документів Національного банку України, що
визначають порядок відкриття, ведення і за'
криття рахунків приватних осіб ("Інструкція
про порядок відкриття, використання і закрит'
тя рахунків в національній і іноземній валюті"
затверджена постановою Правління НБУ від
12.11.2003 р. N492).
У програмному комплексі по відкриттю і
веденню рахунків фізичних осіб в банківських
металах фіксується форма поставки банківсь'
кого металу на рахунок (з фізичною поставкою
або без фізичної поставки), кількість і номінал
прийнятого на рахунок банківського металу.
Внесення банківського металу з фізичною по'
ставкою на поточний рахунок здійснюється з
обов'язковим проведенням експертизи зливків
банківських металів.
Експертиза проводиться експертом (сер'
тифікованим фахівцем) по роботі з дорого'
цінними металами відповідно до "Порядку
проведення експертизи банківських ме'
талів". Зарахування банківського металу з
фізичною поставкою на поточний рахунок
здійснюється в день подачі клієнтом заяви
Банку і за наявності позитивних результатів
експертизи. Зарахування банківського золо'
та без фізичної поставки на поточний раху'
нок здійснюється після проведення операції
купівлі банківського металу по розпоряд'
женню клієнта. Поточні рахунки в банківсь'
ких металах відкриваються на балансовому
рахунку 2620 "Поточні рахунки фізичних
осіб", депозитні рахунки відкриваються на
балансовому рахунку 2630 "Депозитні ра'
хунки фізичних осіб". Рахунки відкривають'
ся в розрізі кодів металів. Вклад на рахунок
банківського метала Дебет — 1101 Кредит —
2620, 2630, 2635. Тип документа — заява на
зарахування банківських металів. Призна'
чення платежу: "вклад (назва банківського
ме талу) на рахунок". О плат а клієнт ом
комісії за відкриття поточного рахунку в
банківських металлах Дебет — 1001 Кредит
— 6110. Тип документа — Заява на переказ
готівкових коштів. Призначення платежу:
"комісія за відкриття рахунку". Виплата бан'
ківського металу з поточного рахунку Дебет
— 2620, 2630, 2635 Кредит — 1101. Тип доку'
мента — Заява на виплату банківських ме'
талів. Призначення платежу: "виплата (на'
зва банківського металу) з рахунку". Купів'
ля банківського металлу: номінал Дебет
1101Кредит 3800 (банківський метал). Грив'
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невий еквівалент Дебет 3801 Кредит 1001,
2620, 2635, 2635 (UAH). Продаж банківсько'
го металлу: гривневий еквівалент Дебет 1001,
2620, 2630, 2635 Кредит 3801 (UAH); номінал
Дебет 3800 Кредит 1101 (банківський метал).
По підсумку операційного дня звіряється
сальдо рахунку 3800 (банківський метал) по
курсу НБУ з сальдо рахунку 3801 і прово'
дяться проводки. Якщо сальдо рахунку 3800
(банківський метал) по курсу НБУ менше
сальдо рахунку 3801, то здійснюється про'
водка Дебет 3801 Кредит 6204, якщо сальдо
рахунку 3800 (банківський метал) по курсу
НБ У бі льше са льдо рахунку 38 01, то
здійснюється проводка Дебет 6204 Кредит
3801. Щодня при зміні офіційного курсу НБУ
банківського металу до гривні проводиться
курсова різниця. Курсова різниця врахо'
вується на рахунку 6204. Дебет 6204 Кредит
3801 або Дебет 3801 Кредит 6204. Розмін
зливків більшого номіналу на зливки меншо'
го ном іналу Д' т 11 01 К'т 1 107( прий ом
зливків більшого номіналу) Д'т 1107 К'т
1101(видача зливків меншого номіналу). Стя'
гування комісії за здійснену операцію: Дт
1001 Кт 6110. Розмін зливків меншого номі'
налу на зливки більшого номіналу Д'т 1101
К'т 1107(прийом зливків меншого номіналу)
Д'т 1107 К'т 1101(видача зливків більшого
номіналу). Стягування комісії за здійснену
операцію: Дт 1001 Кт 6110.
Отже, облік операцій з банківськими ме'
талами максимально наближений до обліку
операцій з іноземною валютою, проте він має
свої специфічні риси, які в обов'язковому
порядку повинні бути прописані у внутріш'
ньобанківських нормативних документах та
інструкціях і чітко визначені в обліковій пол'
ітиці банку.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Всі операції строго регламентуються і ре'
гулюються законодавчими та нормативно'пра'
вовими актами НБУ. У разі складності виконан'
ня операції з банківськими металами існує ве'
лика кількість постанов, в яких зазначено по'
рядок отримання ліцензії та письмового доз'
волу НБУ на їх здійснення, обсяги виконува'
них операції, регламентовані економічними
нормативами, розміри штрафних санкції у разі
невиконання таких та ризики, пов'язані з цими
операціями. Нормативно'правова база дуже
мінлива, доволі часто трапляються значні
зміни, які ускладнюють стабільне функціону'
вання банку, але, з другого боку, ці процеси на'
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правлені на вдосконалення банківської систе'
ми в цілому, та на виконання окремими банка'
ми операції з банківськими металами, як окре'
мий випадок. Золото й інші банківські метали
не залежать від економічної і політичної ситу'
ації і не є зобов'язанням держави, тому най'
більш ефективно захищають вкладені кошти від
знецінювання. А на даний час банки цілковито
зосереджені на процесі реструктуризації сво'
го "золотого" бізнесу, забезпечуючи його кон'
курентоспроможність на ринку, що змінився.
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EUROPEAN LOOK TO THE CATEGORY "PROPERTY ASSET" OF ENTERPRISE AND HIS
CONSTITUENTS
У статті здійснено спробу групування визначень категорій "капітал" та "власний капітал" з виділенням спільних
та відмінних рис такого трактування. На основі вивчення та узагальнення сучасного вітчизняного та зарубіжного
досвіду на трактування власного капіталу та його елементів зроблено порівняння цих складових у практиці обліку
різних країн. Сформоване власне визначення власного капіталу підприємства, адаптоване авторами під міжнародні
стандарти фінансової звітності. Сформовано уявлення про найбільш типові складові власного капіталу в зарубіж0
них країнах. Наголошено на доцільності уніфікації організації обліку власного капіталу на основі приведення його
елементів у відповідність із міжнародною практикою, зокрема, з практикою європейських країн.
In the article the attempt of grouping of determinations of categories is carried out "capital" and "property asset"
with the selection of general and excellent lines of such interpretation. On the basis of study and generalization of modern
domestic and foreign experience on interpretation of property asset and his elements comparison of these constituents is
done in practice of account of different countries. Own determination of property asset of enterprise, adapted by authors
under the international standards of the financial reporting, is formed. Presentation is formed about most типові
constituents of property asset in foreign countries. It is marked expedience of standardization of organization of account
of property asset on the basis of bringing of his elements to conformity with international practice, in particular, with
practice of the European countries.

Ключові слова: капітал, власний капітал, елементи власного капіталу, міжнародні стан<
дарти обліку та звітності, уніфікація елементів власного капіталу, євроінтеграція.
Key words: а capital, property asset, elements of property asset, international standards of account
and accounting, standardization is component property asset, European integration.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах все більшої євроінтеграції та транс'
формації ринкових процесів в економіці України
найбільш актуальною проблемою стає перехід на
Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ). Потреба адекватного відображення еко'
номіко'правового змісту змін, що відбувалися на
підприємствах, стимулювала науковий пошук в пе'
реосмисленні окремих облікових категорій, зок'
рема "власний капітал", "зобов'язання", "активи".
Використання світового досвіду ведення бухгал'
терського обліку дозволяє сформувати прозору та
достовірну інформацію про діяльність організацій.
У зв'язку з цим вивчення досвіду обліку та
звітності, накопиченого в розвинених країнах, має
важливе значення.
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Серед об'єктів бухгалтерського обліку особ'
ливе місце займає власний капітал, що формуєть'
ся на початку діяльності компанії та поповнюва'
ний, а також нарощуваний протягом усього пері'
оду її роботи. Збільшення власного капіталу є най'
важливішим завданням підприємницької діяль'
ності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Перші теоретичні розробки, які багато в чому
визначили подальший розвиток обліку власного
капіталу, належать Б. Котрульї, Л. Пачолі, Ж. Са'
варі. Питанням формування сутності та складових
власного капіталу з метою організації його обліку
в сучасних умовах присвятили свої роботи такі
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Таблиця 1. Класичні підходи до трактування поняття "капітал"
Представники економічних шкіл
Меркантилізм (Т. Мен, С. Фортрей,
В. Стаффорд, Д. Стюарт,
М. де Ваттевіль, Ж.Б. Кольбер)
Фізіократи (Ф. Кене)
Класична політекономія (А. Сміт)
Класична політекономія (Д. Рікардо)
Неокласики (Д.С. Мілль)
Австрійська теорія капіталу
(Бем-Баверк)
Марксизм (К. Маркс)
М.Г. Туган-Барановський

Визначення капіталу
Гроші, які вкладені у підприємство
Послідовність авансів, що вкладаються у підприємство
Одна з двох частин запасів, від якої очікують отримувати прибуток, а
друга частина – це та, яка спрямовується безпосередньо на
споживання
Частина багатства країни, яка використовується у виробництві і
складається з їжі, одягу, інструментів, сировини, машин та іншого, що
необхідне, щоб привести в рух працю
Запас продуктів попередньої праці; результат заощадження, який все
одно потім споживається
Засоби існування, авансовані робітниками

Вартість, яка вкладається у виробництво і приносить додану вартість
Цінні речі, які через певні суспільні умови набувають здатності
зростати у своїй вартості і через це давати постійний дохід своєму
власнику
Джерело: узагальнено на основі досліджень Н.М. Воськало [6].

вітчизняні науковці, як А.С. Бакаєв, П.С. Безруких,
С.М. Бичкова, Ф.Ф. Бутинець, М.В. Власова, С.Ф.
Голов, Г.Г. Кірейцев, М.М. Мосійчук, О.І. Пили'
пенко, І.Р. Поліщук, С.В. Пушкар, Н.М. Ткаченко,
В.В. Сопко та інші. Вивченням питань сутності та
структуризації елементів власного капіталу зай'
малися такі зарубіжні вчені: О. Амат, X. Андер'
сон, Й. Бетге, Д. Блейк, Ю.Ф. Брігхем, А.І. Гінзбург
та ін.
Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури
показує багатозначність як трактування поняття
"власний капітал", так і його складових. Для вста'
новлення спільних і відмінних ознак формування
сутності та складових власного капіталу в різних
країнах, для з'ясування переваг структури влас'
ного капіталу в акціонерних товариствах, необхі'
дним постає дослідження цих питань в Україні та
за кордоном.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Згрупувати існуючі підходи до трактування
власного капіталу підприємства та його складових

елементів та визначити шляхи уніфікації існуючих
відмінностей.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Генезис поняття "власний капітал" є досить
тривалим та продуктивним. При його дослідженні
слід мати на увазі, що власний капітал є частиною
всього капіталу підприємства, в значній мірі забез'
печуючи виробничо'господарські процеси його
діяльності, на відміну від позикового, який розг'
лядається в основному як додаткове джерело ка'
піталу для розширення масштабів такої діяльності.
При цьому в історичному ракурсі серед класиків
політичної економії більш широко використо'
вується поняття капіталу взагалі. Вважаємо, що
оскільки функції і призначення складових капіта'
лу підприємства незалежно від джерел його фор'
мування є схожими, то розгляд сутності поняття
"власний капітал" варто розпочати саме з поняття
"капітал".
У таблиці 1 нами узагальнено трактування ка'
піталу підприємства класиками економічної теорії.

Таблиця 2. Аналіз визначення поняття "власний капітал" вітчизняними авторами
№
з/п
1
2

Автор
Бутинець Ф.Ф.,
Борисов А.Б.,
Пушкар С.В.
Безруких П.С.,
Івашкевич В.Б.

3

Бичкова С.М.

4

Волнін В.А.,
Карпуніна В.І.,
Новашина Т.С.
Загородній А.Г.
і Партин Г.О.

5
6

Ковальов В.В.

7
8
9

Литнєв О.А.
Сопко В.В.
Філімоненков О.С.
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Визначення власного капіталу
частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його
зобов’язань [5]
визначається вартістю майна, що належить підприємству, це так звана чиста
вартість майна. Вона дорівнює різниці між вартістю майна і позиковим
капіталом [1]
це чиста вартість майна, що визначається як різниця між вартістю активів
(майна) організації та її зобов'язаннями [3]
загальну вартість засобів організації, що належать їй на правах власності і
використовуються для формування певної частини активів [12]
сукупність економічних відносин, що дозволяють включити в господарський
оборот фінансові ресурси, які належать або власникам, або самому
господарюючому суб’єкту [8, с. 61]
аналог довгострокової заборгованості підприємства перед своїми власниками
[9].
вартість майна, вкладеного (інвестованого) власником у підприємство» [10].
вартісний вираз права особи на засоби підприємства[14].
як власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку
повернення внесені його засновниками або залишені ними на підприємстві із
суми чистого прибутку [15].
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Таблиця 3. Аналіз визначення поняття "власний капітал" зарубіжними авторами
№
з/п
1
2
3

4
5

Автор
Р.Н. Антоні
О. Амат,
Дж. Блейк
Х. Андерсон,
Д. Колдуєлл,
Б. Нидлз
Р. Ентоні,
Дж.Ріс
Йорт Бетге

Визначення власного капіталу
є результатом інвестицій з боку інвесторів-співвласників цього підприємства (за умови,
що компанія не має зобов'язань по поверненню капіталу своїм інвесторам) [13]
найважливіший розділ 1пассиву балансу компаній. Власний капітал складається з
акціонерного капіталу, додаткового капіталу та накопиченого прибутку [4]
економічні ресурси, що знаходяться в распоряжені власника фірми, які відображають
сукупність грошових цінностей (товарних запасів, земельних ділянок, будівель та
обладнання) і активів, виражених у формі нематеріальних прав (патентів, авторських
прав і товарних знаків) [11, с. 21]
проводять пряму тотожність між поняттям власного капіталу і чистими активами,
тобто маючи на увазі різницю між активами підприємства і його зобов'язаннями [16].
являє собою різницю між сумами активів і зобов'язань організації за мінусом доходів
майбутніх періодів [2]

Як бачимо, історичний аспект формування по'
няття "капітал" досить різноманітний. Крім того,
в історичному ракурсі простежується поступове
ускладнення уявлення про капітал: від грошей, що
вкладені у виробництво до більш сучасного його
трактування — вартість, що приносить додаткову
вартість чи дохід своєму власнику.
Що стосується поділу капіталу на власний та
позиковий, то науковий досвід свідчить, що він
носить по своїй більшості умовний характер для
конкретних цілей (юридичних аспектів власності,
оцінки ефективності залучення позикового капі'
талу, доходності саме власного капіталу заснов'
ників підприємства тощо).
Але категорія "власний капітал" теж має пра'
во на існування в економічній думці, особливо в
контексті сучасних теорій управління капіталом.
Тому варто розглянути погляди на його тракту'
вання як вітчизняними, так і зарубіжними науко'
вцями.
У таблиці 2 здійснено порівняння визначень
власного капіталу вітчизняними авторами.
Аналізуючи наведені вище визначення, слід
зауважити, що автори розкривають економічну
сутність власного капіталу через його головну
функцію — забезпечення підприємства власними
фінансовими ресурсами, необхідними для почат'
ку і продовження господарської діяльності. Але
ми уніфікуємо облік і звітність у контексті євроін'
теграційних процесів, тому варто розглянути, як
трактують власний капітал зарубіжні автори, зок'
рема, європейські вчені (табл. 3).
Отже, трактування власного капіталу зарубі'
жними вченими, на нашу думку є більш змістовни'
ми, оскільки враховують не тільки як першочер'
гове джерело фінансових ресурсів, а і з позиції
математичної логіки його формування, як різниці
між активами та зобов'язаннями. Схоже визначен'
ня, до речі, міститься в національних стандартах
обліку, що засвідчує європейський вектор транс'
формації вітчизняного обліку і звітності до міжна'
родних стандартів.
Зважаючи на проведене порівняння трактуван'
ня власного капіталу вітчизняними та зарубіжни'
ми науковцями, вважаємо за потрібне сформува'
ти власне визначення цієї категорії, яке, на нашу
думу, наблизить уявлення про власний капітал з
позиції євроінтеграційних процесів.
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Власний капітал — це загальна вартість засобів
підприємства, інвестованих його власниками з ме'
тою отримання доходу на такі інвестиції, які на'
лежать йому на правах власності і поряд із пози'
ковим капіталом використовуються ним для фор'
мування активів.
Отже, в наведеному визначенні присутні такі
характеристики власного капіталу:
— це кошти, що належать власникам (заснов'
никам);
— ці кошти інвестуються у підприємство з ме'
тою отримання прибутку на інвестований капітал;
— вони вкладаються у формування активів
підприємства, вказуючи на принцип збалансова'
ності активів і пасивів як джерел формування та
напрямів використання капіталу;
— вони являють собою різницю між загальним
капіталом та його зобов'язаннями.
Неоднозначність трактування власного кап'
італу зумовлено його різноспрямованими фун'
кціями, які визначаються наявністю чотирьох
суб'єкт ів економ ічних відносин (власник,
підприємство, кредитори, держава), які в кожній
країні мають свої інтереси у власному капіталі,
а також це зумовлено розмежовуванням понят'
тя на економічне, правове й облікове значення,
а саме в економічному значенні капітал є фак'
тором виробництва, ресурсами, інвестованими у
виробництво; в правовій думці — власний капі'
тал є вартісним вираженням права особи на за'
соби підприємства, визначає межі мінімальної
матеріальної відповідальності, які суб'єкт госпо'
дарювання має за своїми зобов'язаннями; з точ'
ки зору бухгалтерського обліку, капітал є різни'
цею між активами підприємства і його зобов'я'
заннями; джерелом форм ування активів
підприємства; засобом випуску акцій та отри'
мання акціонерного доходу (акціонерний капі'
тал).
Не зважаючи на ці відмінності, в основу бух'
галтерських балансів і звітів про прибутки (збит'
ки) практично усіх зарубіжних підприємств по'
кладено основне бухгалтерське рівняння, сфор'
мульоване відомим італійським математиком Лу'
кою Пачолі в 1494 р., яке виглядає наступним чи'
ном:
Активи = Фінансові зобов'язання +
+ Капітал власника
(1).
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Таблиця 4. Складові власного капіталу
в різних європейських країнах
Характеристики
Визначення

Елементи, що
входять до складу
власного капіталу

Україна
частина в активах
підприємства, що
залишається після
вирахування його
зобов’язань

Країни
Німеччина
Франція
включає в себе стартовий
частина капіталу,
капітал, резерви (доходи,
яка доступна для
що не були
компанії її
перерозподілені,
акціонерам
дивідендів) і прибуток за
протягом
рік
необмеженого
періоду і, отже, не
підлягає
поверненню
зобов'язання
Зареєстрований капітал

США
чисті
активи
підприємства

Польща
Власний фонд
підприємства

Додатковий капітал
-

-

Резервний
капітал

Нерозподіленні прибутки (непокритті збитки)
Вилучений капітал
Неоплачений капітал
-

-

-

-

-

Фонди

Неоплачений
капітал
Інші резерви
-

Зареєстрований
(пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал

-

Інші резерви
Фонди

У той же час, в різних країнах світу, зокрема,
європейський, складові власного капіталу дещо
відрізняються. Складові власного капіталу, що
відображаються в балансах різних європейських
країн, наведено в таблиці 4.
Отже, у більшості зарубіжних країн до скла'
дових власного капіталу відносять зареєстрований
капітал, резервний капітал (створюються резерви
статутні та інші ініціативні), нерозподілені прибут'
ки.
Так, у Німеччині компанії користуються дов'
гостроковим фінансуванням. Протягом останніх
років середня для Німеччини частка власних
коштів у загальній сумі активів не перевищувала
20%. Для акціонерних товариств і товариств з об'
меженою відповідальністю законом встановлені
мінімальні розміри зареєстрованого капіталу, обу'
мовлені права з викупу акцій [7, c. 30].
Капітал у Франції дещо різниця від інших
країн, а саме: містить інвестиційні гранти та спец'
іальні податкові знижки. На відміну від бухгал'
терського обліку в Україні, операції, пов'язані з
введенням та виведенням основних засобів з екс'
плуатації, не впливають на власний капітал [5, c.
290].
У Польщі розмір акціонерного капіталу пови'
нен бути представлений в статуті. Капітал, який
називають власним фондом, складається зі статут'
ного, підписаного (неоплаченого) додаткового
капіталу, резервів на переоцінку активів, іншого
резервного капіталу, нерозподіленого прибутку,
чистого прибутку або збитку фінансового року [5,
c. 289—290].
За Міжнародними стандартами фінансової
звітності обов'язковим є розкриття інформації
про випущений капітал та резерви. Зарубіжні
компанії відображають у балансі загальну інфор'
мацію про вкладений капітал: кількість акцій, що
дозволені до випуску, випущені та знаходяться в
Передплатний індекс 21847

обігу; частку неоплаченого капіталу; номінальну
чи юридично визначену (оголошену) вартість
акцій; зміну рахунків акціонерного капіталу за
період; права, привілеї та обмеження, що стосу'
ються розподілу дивідендів та оплати капіталу;
відстрочені дивіденди за привілейованими куму'
лятивними акціями; викуплені акції; акції, заре'
зервовані для майбутніх випусків, відповідно до
опціонних та продажних контрактів, включаючи
їх умови та суми; додатковий капітал (емісійний
дохід); додатковий капітал від переоцінки; резер'
ви та накопичений (нерозподілений) чистий при'
буток.
Отже, в Україні відображення інформації про
власний капітал принципово не відрізняється від
міжнародних стандартів тому, що при формуванні
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
фахівці керувалися МСФЗ. Відповідно до МСФЗ
у звітності дещо звужений склад власного капіта'
лу через те, що вони носять рекомендований ха'
рактер. У МСФЗ статті власного капіталу є згру'
пованими, а в Україні за НП(С)БО — деталізовані,
що дає змогу в звітності чітко відображати скла'
дові власного капіталу.
ВИСНОВКИ
Отже, трактування сутності та складових еле'
ментів власного капіталу в різних європейських
країнах мають свої особливості, продиктовані
низкою факторів: починаючи з історичного ас'
пекту і закінчуючи домінуючою формою влас'
ності підприємств в певній країні. Вважаємо, що
вітчизняним науковцям слід переймати позитив'
ний досвід трактування та систематизації еле'
ментів власного капіталу та впроваджувати його
у вітчизняну практику, зважаючи на те, що у
більшості європейських країн складові частини
власного капіталу є подібними. Це сприятиме
покращанню як ефективного фінансування
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вітчизняних підприємств, так і інтеграції до євро'
пейських економічних процесів економіки нашої
країни.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF TRANSITION FROM TRADITIONAL TO ORGANIC
AGRICULTURAL PRODUCTION AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

Інтерес до органічного землеробства спостерігався з початку 210го століття. Споживачі стають все частіше доб0
ре поінформованими і зацікавленими в походженні продуктів харчування. Для підвищення рентабельності підприємці,
як правило, вибирають органічне землеробство. На перехідному етапі підприємець бере участь у програмі навчання
органічного землеробства. Для подальшого розвитку органічного господарювання необхідно скласти індивідуаль0
ний план, що включає економічні розрахунки, виробничий план, план сівозміни, а також план годування. На третій
рік урожай вже можна продавати як органічну сільськогосподарську продукцію. У молочному секторі продукти
можуть бути класифіковані як органічні за умови утримання тварини в органічному господарстві протягом 6 місяців.
У виробництві органічної яловичини потрібно 12 місяців, мінімум 3/4 життєвого циклу тварини.
Interest in organic farming was there since the beginning of the 21st century. Consumers are becoming more
knowledgeable and interested in the origin of food products. To improve the profitability of businesses tend to choose
organic farming. Transition entrepreneur participates in the training of organic farming. For further development of
organic farming should work out an individual plan that includes economic analysis, production plans, crop rotation
and feeding plan. In the third year the harvest can already be sold as organic agricultural products. In the dairy sector,
the products can be classified as organic for animal welfare in organic farm for 6 months. In the production of organic
beef need 12 months, at least 3/4 of the life cycle of the animal.

Ключові слова: світове органічне агрогосподарство, аграрне виробництво, органічна про<
дукція, перехід від традиційного виробництва, конвенційне виробництво.
Key words: global organic farming, agrarian production, organic products, transition from
traditional production, conventional production.
ВСТУП

ЄС і США — піонери в органічному русі,
саме в цих державах сектор органічного зем'
леробства придбав сучасні риси: законодав'
ство, сертифікацію та стандартизацію. В Укра'
їні цей напрям розвивається досить повільно,
перші комплексні дослідження вітчизняними
вченими (Антонець С.С.,Антонець А.С., Горча'
ков Я.В., Писаренко В.М.) було проведено ще в
на початку дев'яностих років, проте законопро'
ект, що легалізує виробництво органічної про'
дукції, був прийнятий лише 2013 р.
Щоб краще зрозуміти що є органічною про'
дукцією і пов'язане з нею виробництво наведе'
мо формулювання вітчизняного законопроекту:
Передплатний індекс 21847

1) органічна сировина — сировина, отрима'
на з об'єктів тваринного світу, мисливських ре'
сурсів, об'єктів аквакультури, лісових рослин,
якщо вони походять з чітко визначених місць
збору, які не схильні до дії шкідливих речовин,
а також сировина рослинного, тваринного по'
ходження, отримана від здорових тварин і рос'
лин, без застосування хімічних препаратів,
хімічних добрив, стимуляторів росту і відго'
дівлі тварин, гормональних препаратів, генно'
модифікованих (генно'інженерних, трансген'
них) організмів, що не піддане обробці з вико'
ристанням іонізуючого випромінювання, що
містить у своєму складі не менше 95% органіч'
них інгредієнтів, а зміст інших інгредієнтів в
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кінцевому продукті не перевищує 5% від маси
всіх інгредієнтів (за винятком харчової солі і
води), що відповідає гігієнічним вимогам і нор'
мативам якості питної води, вироблених тра'
диційним сільським господарством;
2) органічна продукція — продукція, при'
значена для вживання людиною в їжу, яка ви'
користовується як корм для тварин, посадко'
вого та посівного матеріалу, вироблена відпо'
відно до законодавства України і забезпечена
переробкою з органічної сировини;
3) органічне ведення сільського господар'
ства — ведення сільського господарства, зас'
новане на принципах і вимогах, встановлених
законодавством України для виробництва ор'
ганічної продукції;
4) виробництво органічної продукції (ор'
ганічне виробництво) — сукупність видів еко'
номічної діяльності з вирощування, збирання,
первинної переробки органічної продукції [1].
Ці формулювання практично повністю дуб'
люють відповідні положення європейського та
американського законодавства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

З офіційної точки зору завдання органіч'
ного землеробства (organic farming) — це ви'
робництво екологічно чистої сільгосппро'
дукції без застосування агрохімічних засобів,
генномодифікованих організмів, та з мінімаль'
ною обробкою грунту без перевороту пласта.
У тваринництві ознакою органічного господа'
рювання є відмова від постійного стійлового
утримання, обов'язковий випас тварин та
відмова від застосування кормових добавок та
гормонів.
У порівнянні з традиційним орним земле'
робством на господарствах органічного типу
можна знизити використання пального більше,
ніж в чотири рази, пестицидів — у 5—8 разів,
робочий час — в три рази. При цьому со'
бівартість виробленої продукції більш ніж у
шість разів нижча, чим в традиційних господар'
ствах, а врожайність підвищилась на 70—110%.
Рентабельність таких господарств становить
близько 35—40% в порівнянні із сусідніми ма'
лорентабельними, а інколи і взагалі збиткови'
ми сільгосппідприємствами. Ці показники за'
лежать від багатьох факторів: складу грунтів,
їх родючості, клімату місцевості, якими агро'
хімікатами і як довго користувалися перед пе'
реходом на органічне землеробство, які куль'
тури вирощували і ще дуже багато факторів.
У 1991 р. Європейська Рада міністрів прий'
няла Сільськогосподарський регламент (ЄЕС)
№2092/91 про органічне землеробство і відпо'
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відне маркування сільськогосподарської про'
дукції і продуктів харчування. Введення цих
правил було частиною реформи Спільної
сільськогосподарської політики ЄС (Common
Agricultural Policy) і являє собою завершення
попереднього процесу, в ході якого органічне
сільське господарство отримало офіційне ви'
знання. Також був дозволений імпорт органіч'
них продуктів з третіх країн, чиї виробничі кри'
терії і системи управління могли бути визнані
еквівалентними європейським. Важливість да'
ного регламенту полягала в тому, що він ство'
рив загальні стандарти для всього ЄС, а також
сприяв довірі споживачів, які стали купувати
екологічно чисті продукти з інших держав'
членів ЄС з упевненістю, що вони зроблені за
офіційними стандартами. Країнам Євросоюзу
не заборонялося приймати свої власні, додат'
кові і більш суворі стандарти органічного ви'
робництва.
У червні 2007 р. ЄС прийняв новий регламент
про виробництво та маркування органічної
продукції. Мета цього документа — подальший
розвиток органічного сільського господарства,
заснованого на концепції сталого розвитку
(sustainable development). У регламенті був
зроблений акцент на охорону навколишнього
середовища, біорізноманіття та високі стандар'
ти захисту тварин: органічне виробництво має
поважати природні системи і цикли, макси'
мально використовувати біологічні та грунто'
захисні методи землеробства без використан'
ня генетично модифікованих організмів (ГМО).
Тема ГМО взагалі варто окремого розгляду,
настільки багато з нею пов'язано домислів, чу'
ток, суперечливої інформації, та й просто
відвертого обману. Зокрема теза про шкоду
генномодифікованих продуктів з моменту ши'
рокого розповсюдження генної інженерії ви'
користовується як інструмент конкурентної
боротьби на ринку сільгосппродуктів. У той же
час, переконливих і науково'обгрунтованих
доказів такої шкоди досі не наведено ніким.
Більш того, генно'інженерне виробництво по'
в'язане з багатоетапним контролем і направле'
но на створення більш стійких сортів рослин,
що зменшує використання мінеральних добрив
і пестицидів. Генна інженерія та біотехнології
— одні з основних світових інноваційних трен'
дів, у ці напрями у всьому світі вносяться бага'
томільярдні інвестиції. Однак тепер тема ГМО
активно розкручується в ЗМІ, написи "без
ГМО" на етикетках стали поширеними і став'
ляться навіть на продукти з сої, хоча частка
ГМО'сої становить більше 90% у всьому світі
[2].
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Рис. 1. Площі сільськогосподарських земель, зайняті органічним землеробством у світі
(1999—2008 роки)
Джерело: [4].

В органічному землеробстві взагалі багато
протиріч. Більшість маркувань (наприклад, "без
хімії", "без ГМО", "без високотехнологічних
обробок грунту", "з максимальним використан'
ням ручної праці і природних компонентів")
викликано самоідентифікацією сектора і нале'
жить більше до маркетингової ніж до виробни'
чої складової. Оскільки при такому підході
різко зростають ризики втрати врожаїв, були
дозволені (у виняткових випадках) хімічні син'
тетичні матеріали, якщо відсутні прийнятні аль'
тернативи. Вони повинні бути офіційно схва'
лені і занесені до переліків позитивних вис'
новків, після ретельного розслідування Комі'
сією ЄС та державами'членами ЄС.
Як уже зазначалося, продукт харчування

може бути позначений як "органічний", якщо в
його складі не менше 95% органічних інгре'
дієнтів, а частка ГМО в інгредієнтах становить
менше 0,9%. Згідно з новим законодавством ЄС,
виробники фасованих органічних продуктів
повинні використовувати офіційний логотип
ЄС. Імпорт органічних продуктів у країни ЄС
дозволений, якщо виробництво засноване на
принципах, аналогічних європейським. Для
контролю виробництва в країнах, які не є чле'
нами ЄС, передбачена система офіційних ін'
спекторів'представників, сертифікаційних
центрів і т.д. Варто зауважити, що сертифіка'
ція стосується лише виробництва органічної
продукції, а стандарти безпеки єдині для будь'
яких харчових продуктів. Це й не дивно, адже

Рис. 2. Десять європейських країн з найбільш високими долями сільськогосподарських
земель, зайнятих в органічному землеробстві (2011 р.)
Джерело: [4].
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Рис. 3. Десять країн світу з найбільш високим приростом площ сільськогосподарських
земель, зайнятих в органічному землеробстві (2011 р.)
Джерело: [4].

в демократичному суспільстві важко уявити си'
туацію, за якої на прилавках одні продукти бу'
дуть безпечніше інших. Тим не менш, саме теза
більшої безпеки є основною у рекламі органіч'
ної продукції. Єдиних для всіх країн загальнос'
вітових регламентів, що регулюють правила ви'
рощування органічної продукції, у світі ще
немає. В основному всі країни, що експортують
сільськогосподарську продукцію, орієнтують'
ся на регламенти міжнародної федерації за
органічне землеробство (IFOAM), регламенти
Європейського Союзу (ЄС), США, Японії та
країн'імпортерів [3]. В основі органічного зем'
леробства лежить принцип біологізації, засно'

ваний на широкому застосуванні органічних
добрив, високій частці бобових сидеральних
культур (джерела азоту) в багатопільних сівоз'
мінах, зменшенні застосування мінеральних
добрив, також відмові від синтетичних агро'
хімікатів та ЗЗР (гербіцидів повністю), регуля'
торів росту та розвитку рослин і, звичайно,
трансгенних рослин і ГМО (генномодифікова'
них організмів).
Основні тенденції розвитку органічного
сільського господарства у світовому масштабі
вивчаються інститутом біологічного землероб'
ства (FIBL) у Німеччині, які ілюструються на
рисунках 1—4 [4].

Рис. 4. Співвідношення часток органічних сільськогосподарських земель до загальної площі
усіх сільськогосподарських земель (2011 р.)
Джерело: [4].
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Площі, зайняті під органічним землероб'
ством, за 10 років (1999—2008 рр.) Збільшили'
ся в 3,5 рази, при цьому в деяких країнах вони
досягли 10% від усіх сільськогосподарських зе'
мель. Найбільші площі сільгоспземель під
органічним землеробством — на "зеленому
континенті" (Австралія). Однак у структурі
їхніх земель більшу частину становлять пасо'
вища, використовувані для тваринництва. Деякі
держави Східної Європи, в т.ч. входять до СНД
(Латвія, Литва, Естонія) увійшли до числа
лідерів за часткою біоорганічних сільськогос'
подарських угідь від всіх сільськогосподарсь'
ких земель, обігнавши країни Західної Європи.
Високий приріст площ дають Аргентина, Іспа'
нія, Китай, США, Казахстан.
У США (як і в Канаді, Японії, Австралії та
інших розвинених країнах) законодавство в
галузі органічного сільського господарства в
цілому ідентично європейському. Ще в 2001 р.
Міністерство сільського господарства США
виділив три категорії ферм: комерційні,
проміжні та резидентські (ферми сільських
жителів, для яких їх ферми не є основним дже'
релом доходів). В якості основного критерію
була обрана річна вартість виробленої на фермі
продукції.
До комерційних відносяться господарства,
де цей показник перевищує 250 тис. дол. США.
У свою чергу, вони поділяються на три типи:
сімейні великі (обсяг продажів 250—500 тис.
дол., їх частка серед комерційних — 44%),
сімейні дуже великі (понад 500 тис. дол., 33%) і
корпоративні (23 %). Власники останніх (індиві'
дуальні або корпоративні) живуть у містах, фер'
ми управляються професійними менеджерами,
а всі роботи виконуються найманими робітни'
ками. Кількість корпоративних ферм, у тому
числі інтегрованих у системи переробки та реа'
лізації продукції, постійно зростає. Особливо це
помітно в таких галузях рослинництва, як пло'
дівництво, овочівництво, виноградарство та де'
коративне садівництво. Міністерство виділяє їх
у групу "культури високої вартості" (high value
crops). Правда, третина (33,1%) корпоративних
власників землі практично не використовує або
формально використовує її. Для деяких з них,
це — одна з форм інвестицій капіталу в розра'
хунку на майбутнє [4].
Проміжні (intermediate) ферми, за оцінкою
власників, є їх основним заняттям. Вони под'
іляються на два типи за обсягом реалізованої
продукції: "низькі продажі" (low sales, тобто
менше 100 тис. дол. США) і "високі продажі"
(high sales, тобто між 100 і 250 тис. дол. США).
В цілому відсоток продажів органічної про'
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дукції в загальному обсязі всіх харчових про'
дуктів невеликий: наприклад, у США цей по'
казник останні роки становить приблизно 3—
4%, або близько 21—25 млрд дол., приблизно
стільки ж в ЄС, а світові продажі — близько 50
млрд доларів. Таким чином, переважна
більшість ринку органічних продуктів знахо'
диться в розвинених країнах [5].
Сам ефект "органічного буму", тобто по'
стійне зростання продажів еко'продуктів по ек'
споненті з початку 90'х рр. XX століття до кінця
першого десятиліття XXI століття, багато в
чому пов'язаний з політичними змінами на карті
світу в цей період і наступними за ними соціаль'
но'економічними наслідками. Розпад двопо'
лярного світу з ліквідацією СРСР і соціалістич'
них країн зумовив зміни в економіці, а станов'
лення органічного сектору як самостійного
напряму агропродовольчого ринку з'явилося
реалізацією глобального переділу економічних
інтересів. Проблемою є влада гігантських мо'
нополій і монополізація ринку в поєднанні з їх
фінансовим контролем, патентними правами і
системою контрактів. Само собою, гігантські
виробничі корпорації, а також торговельні ме'
режі не могли пройти повз спокусливого
"шматка пирога" ринку еко'продуктів і стали
швидко нарощувати свою присутність в цьому
секторі, збільшивши його комерціалізацію шля'
хом агресивної реклами і тим самим позбавив'
ши його усілякого романтизму. "Еко'романти'
ки" залишилися в невеликої частини так звано'
го "біодинамічного" землеробства, яке більшою
мірою пов'язано зі способом життя, розвитком
особистості, духовно'релігійними аспектами і
традиціями. Хоча і цей напрям став використо'
вуватися сільгоспвиробниками для пропаган'
ди своєї продукції.
Органічне сільське господарство стало ін'
тенсивно розвиватися в результаті діалогу між
фермерами та споживачами про довготривалі
екологічних, соціальних та економічних на'
слідках використання "звичайного" сучасного
сільського господарства. Під цим терміном (в
англійському варіанті "сonventional agricul'
ture") є зважаючи аграрне виробництво, що ви'
користовує досягнення науково'технічного
прогресу: хімізацію, механізацію, біотехнології
та ін. Сьогодні вимоги ринку змушують "зви'
чайне" сільське господарство з кожним днем
більш широко застосовувати органічні методи
виробництва . Прийняття Національної орга'
нічної програми США з її строгими стандарта'
ми ще більше посилило подальший перехід ба'
гатьох господарств на органічний метод вироб'
ництва і маркетингу.
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Не можна не відзначити істотної ролі ко'
мерційно активних "нових фермерів" в станов'
ленні і розвитку органічного сектору. Вони в
цілому мають високий рівень освіти, активно
використовують різні джерела інформації і
охоче перевіряють на практиці рекомендовані
в них методи і прийоми. Також вони активно
працюють із засобами масової інформації та
лобіюють інтереси органічного землеробства
на локальному, регіональному та федерально'
му рівнях. Сільське господарство закономірно
еволюціонує від галузі, де переважають сімейні
(в основному дрібні) і одночасно незалежні
ферми, до великим господарствам (суперфер'
ма), тісно інтегрованим в систему переробки та
маркетингу. В останніх також посилиться кон'
солідація: в майбутньому конкуренція буде йти
в основному між корпораціями, а не між окре'
мими фермами та підприємствами, причому на
глобальному рівні.
Генеральна лінія еволюції сільського госпо'
дарства США — прогресуюча індустріалізація,
яка з неминучістю підвищує роль великих "су'
перферма" і їх конкурентоспроможність все'
редині і поза країною. Цей процес буде поси'
люватися під тиском технологічного прогресу,
економічного тиску, зростаючих вимог ринку
до якості та безпеки продукції [6]. Горизон'
тальна і вертикальна інтеграція забезпечує не
тільки впровадження нових технологій, у тому
числі біотехнологій, а й реакцію всієї продо'
вольчого ланцюга на мінливі вимоги ринку. Все
частіше виникають ситуації, коли земля, робо'
ча сила, капітал і менеджмент більше не знахо'
дяться в повному розпорядженні фермера. При
контрактній системі корпорації надають капі'
тал і визначають основні параметри менедж'
менту. Але навіть без цього фермеру, з еконо'
мічних причин, нерідко важко втілити в життя
ідеали органічного землеробства та диверси'
фікацію ферм. Іншим найважливішим компо'
нентом індустріалізації є стандартизація. Су'
пермаркети можна вважати її еталоном, але ви'
моги однорідної продукції поширюються вниз
по всьому ланцюгу збуту до фермера. Це також
звужує його свободу маневру в менеджменті.
Не менш важливий ще один компонент індуст'
ріалізації — централізація, яка забезпечує ко'
ординацію уздовж всієї продовольчого ланцю'
га, оперативний контроль і керованість. Цей
принцип погано узгоджується з початковими
ідеалами органічного руху, але добре вписуєть'
ся в корпоративну логіку.
Дрібні і середні ферми, що не інтегровані
в корпоративні системи, будуть постійно
відчувати зростаючі труднощі. Альтернатив'
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ним виходом для них є орієнтація на спеціал'
ізовані ніші ринку, в тому числі органічні.
Однак і ці ніші будуть все більше освоювати'
ся великим агробізнесом. У результаті до
2020 землеробство і тваринництво в цілому
стануть частиною агроіндустріальних систе'
ми, де сімейним фермам відводиться друго'
рядна роль, бо їх час минув. Домінування кор'
порацій в птахівництві та свинарстві — пере'
конливе свідчення неминучості такої ево'
люції в інших галузях.
Багато країн, що розвиваються активно
підхопили органічну естафету, розраховуючи
на збільшення експорту своєї агропродукції в
розвинені країни під приводом "екологіч'
ності". Вони спішно адаптували свої націо'
нальні закони під вимоги розвинених країн і
сертифікували сільськогосподарські угіддя як
органічні.
Це треба пам'ятати і Україні, яка збираєть'
ся стати повноцінним учасником "органічного"
ринку. Крім того, і ЄС, і США орієнтовані на'
самперед на підтримку національних вироб'
ників і навряд чи допустять широку конкурен'
цію у вигляді українських продуктів, принаймні
до повної інтеграції України в європейську еко'
номічну систему. Фактори захисту внутрішніх
ринків розвинених країн ще більше зростають
при загрозі рецесії в ЄС і фінансових проблем
у США. Можливо, нашій країні слід взяти при'
клад з Китаю, який ввів дві системи сертифі'
кації для органічної продукції: одна — для ек'
спорту, інша — для внутрішнього споживання.
Також перспективною є експансія ринку еко'
логічно чистих продуктів харчування в галузі,
де можна забезпечити їх стійкий збут, наприк'
лад, агро' і екотуризм, освіта та ін. [7].
У будь'якому разі, просте наслідування ме'
тодам розвитку сектора, що приніс успіх для
зростання цього ринку в західних країнах, не
принесе відчутної вигоди, адже наша країна має
власні специфічні економічні особливості та
проблеми.
ВИСНОВКИ

Передумови, що складаються для органіч'
ного землеробства в Україні, напрочуд вдалі.
За останні 20 років у господарствах мало вико'
ристовували мінеральні добрива, пестициди.
Наявність значних площ, родючих грунтів, до'
статня кількість товаровиробників, готових
виробляти органічну сільгосппродукцію, фор'
мує потенціал для такого виробництва. За да'
ними IFOAM в Україні налічується близько 295
тис. га земель, на яких вирощується саме орга'
нічна продукція. Із них українським сертифі'
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каційним органом ТОВ "Органік Стандарт" сер'
тифіковано 56 837 га, у тому числі проінспек'
товано площ членів асоціації — 15 796,02 гек'
тарів.
Велика кількість споживачів наголошують
на актуальності виробництва органічних про'
дуктів харчування для задоволення продоволь'
чих потреб внутрішнього ринку України. Впро'
вадження органічних технологій дозволить
покращити якість продуктів харчування, змен'
шити витрати на застосування хімічних засобів
захисту та мінеральних добрив, відновити ро'
дючість українських грунтів, які зазнали вис'
наження у результаті інтенсивного підходу у
сільському господарстві.
Проте, незважаючи на великий потенціал
України для співпраці з європейськими партне'
рами, які виявляють неабиякий інтерес до зер'
нових та бобових культур, на сьогоднішній день
варто орієнтуватися все ж таки на внутрішній
ринок, оскільки, враховуючи затрати на транс'
портування, митні процедури та ймовірні втра'
ти по лежкості продукції, отриманий прибуток
від експорту навряд чи суттєво перевищувати'
ме прибуток від реалізації в Україні. А якщо го'
ворити про внутрішній ринок, то він, безумов'
но, неможливий без попередньої обробки та
збуту продукції. В Україні ринок органічної про'
дукції теж має тенденцію до постійного зростан'
ня та розвитку — сьогодні зі статусом "органік"
можна знайти, причому як у вигляді сировини
чи заморожених напівфабрикатів, так і у вигляді
кінцевого продукту, цілий спектр продуктів та'
ких, як: крупи, пластівці, хліб, м'ясо, овочі та
фрукти, молоко та сири, лісові збори тощо.
Однак оскільки органічне виробництво в
Україні для більшості підприємств та компаній,
які починають працювати у цьому напрямку є
досить новою сферою діяльності, то все ще ак'
туальними залишаються такі питання, як вда'
ло пов'язати процеси зберігання, очистки, ло'
гістики; побудувати розумну цінову політику і
які ймовірні витрати слід врахувати; як нала'
годити канали збуту та комунікації. Саме ці
питання потрібно піднімати виробникам украї'
нської органічної продукції.
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CULTURE AND ART OBJECTS IN SPONSORSHIP CULTURAL SPHERE

Спонсорство та доброчинність органічно вплітаються в тканину сучасного менеджменту в сфері фінансового,
промислового та торгового капіталу. Особливе значення вони набувають у зовнішньоекономічній діяльності — бук0
вально, постають технологією проникнення на зарубіжні ринки. Спонсорство та доброчинність — це робота не на
результат, а на процес, ефект від них — не безпосередній. Спонсорство та доброчинність можуть створити позитив0
ний привабливий імідж підприємства, фірми та її перших осіб в очах різних груп громадськості, вибудувати з група0
ми впливу, від яких залежить успіх справи, довірчі відносини. Вони сприяють формуванню громадської думки про
діяльність фірми, розширенню сфер і можливостей впливу, встановленню постійних та довірчих відносин зі ЗМІ та
органами влади, забезпеченню сприятливих внутрішньо0корпоративних відносин. Практично вся соціально0куль0
турна сфера є привабливою для спонсорування.
Sponsorship and Charity organically woven into the fabric of modern management in the financial, industrial and
commercial capital. Of particular importance, they acquire in foreign economic activity — literally facing technology
penetration in foreign markets. Sponsorship and charity — this work is not the result but the process, the effect of them
— not immediate. Sponsorship and charity can create a positive image of the company attractive, the firm and its top
officials in the eyes of various community groups, build groups of influence that affect the success of the case, trusting
relationship. They contribute to the formation of public opinion about the activities of the company, expansion of capacity
and influence, establishing permanent and trusting relationship with the media and authorities, providing a favorable
intra0corporate relations. Almost all social and cultural sphere is attractive for sponsorship.

Ключові слова: спонсорство, доброчинність, зовнішньоекономічна діяльність, культурна
сфера, фонди, піклувальник, опікунська рада, інформаційне забезпечення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Спонсору важливо знати, чому або кому він,
власне, надає підтримку. Недарма, на початку
створення, фонди в своїх рішеннях завжди спи'
ралися на думки й оцінки спеціальних експерт'
них рад. Інститут експертизи надзвичайно важ'
ливий для забезпечення ефективності спонсор'
ства та меценатства. У тому числі, і в плані рек'
ламних та піарівських цілей.
До речі, саме в цьому полягає принципова
відмінність технології діяльності зарубіжних
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фондів, що діють в Україні від вітчизняного
"ринкового" підходу до спонсорства та добро'
чинності. Фонд Форда, наприклад, вимагає від
своїх грантоотримувачів гарантій непричет'
ності до політичної реклами, не спонсорує
іміджеві акції, вважаючи за краще сплачувати
проїзд на зарубіжні фестивалі початківців про'
вінційних театральних труп, опоряджувати су'
часною технікою архіви та бібліотеки, реалізу'
вавути освітні проекти [1]. Робиться це з наго'
лосом на професійну експертизу українських
фахівців у відповідних галузях. Замовлення не
приносить стабільного результату, а в довгот'
ривалому плані навіть шкідливе, руйнівне для
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репутації. Вище вже говорилося про те що, чим
незалежним є спонсорування від того, хто
спонсорує, тим більш суспільна привабливість
та значимість підтримки. Залучання авторитет'
них експертів ще вище підіймає планку соціаль'
ного значення спонсорування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Питанням культури і мистецтва та їх взає'
мозалежністю зі спонсорством, висвітлені у
наукових працях відомих вчених економістів,
таких як: Б.М. Данилишин,Н.Г. Діденко, Н.М.
Кісіль, Е.А. Колодіна, О.П. Кучмій, Л.В. Літцен'
берг, В.Е. Новаторов, Г.М. Осипова, Н.В. Піро'
женко, М.В. Римар та інші.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Основною метою статті є дослідження та
вплив спонсорства на культуру та мистецтво .
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Найбільш сприятливою сферою спонсору'
вання, враховуючи його взаємовигідний харак'
тер, є спорт. Якби спорту не було, його б вига'
дали спонсори. Справа в тому, що спорт ство'
рює виняткові можливості для реклами. Зма'
гання широко висвітлюються в ЗМІ. Спортивні
знаменитості володіють високим ступенем по'
пулярності. Причому, реклама підприємства,
його імідж з'являються на дуже привабливому
тлі молодості, сили, здоров'я. Більш того, спорт
пов'язаний з одягом, взуттям, харчуванням,
низкою сучасних технологій. Все це в комплексі
і призводить до того, що світовий спорт, у тому
числі і професійний, існує та розвивається пе'
реважно саме на спонсорські кошти.
Сфера освіти (початкова, середня та вища
школи) володіють своїми привабливими рисами
для потенційних спонсорів. Це особливо приваб'
ливий імідж турботи про підростаюче поколін'
ня. Це можливості ранньої профорієнтації ще
зі шкільної лави. Йдеться також про встановлен'
ня зв'язків з молодими перспективними спеціа'
лістами — випускниками відповідних ВНЗ та
середніх спеціальних навчальних закладів. На'
ука, крім іншого, відкриває можливості для
входження фірми в середовище розробок нових
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технологій, матеріалів, перспективних теоретич'
них ідей. У них підвищуються шанси опинитися
попереду конкурентів у науково'технічному
прогресі. Одночасно підприємство або фірма
стають полігоном випробування та реалізації
нових розробок, у них встановлюються гарні
зв'язки з кваліфікованими та авторитетними
експертами в різноманітних галузях.
Сфера соціальної підтримки (надання допо'
моги соціально незахищеним групам населен'
ня, малозабезпеченим, інвалідам, пенсіонерам,
ветеранам тощо) — також одна з найбільш тра'
диційних сфер спонсорської підтримки, здійс'
нюваної зазвичай відповідними громадськими,
державними організаціями та фондами, які
мають правові, економічні та фінансові пільги.
ЗМІ привабливі насамперед можливостями
реклами в разі підтримки телепостановок, сер'
іалів та інших каналів інформації [2]. Не менш
приваблива також преса, підтримка якої може
перерости в придбання підприємством своїх
органів друку.
Видавнича справа як об'єкт спонсорування
також по'своєму є перспективною. Крім того,
спонсорування може полягати як у підтримці
конкретних видавничих проектів (книг, серій,
періодичних видань), так і у фактично само'
стійному виданні фірмою зокрема видань, те'
матика яких може бути навіть і не пов'язаною
з основною діяльністю фірми (наприклад, куль'
тура, мистецтво, спеціальні наукові видання),
але сам факт існування яких починає традиц'
ійно пов'язуватися з іміджем фірми.
Охорона здоров'я, медицина, екологія при'
вертають спонсорів як благородним іміджем,
так і перспективними формами співпраці, оск'
ільки ця сфера переживає нині економічний та
соціальний бум, причому з забезпеченою пол'
ітичною, громадською та державною підтрим'
кою. Але навіть на тлі перерахованих сфер
культурної діяльності, що володіють явно ви'
раженою привабливістю для спонсорування,
сфера культури має виняткові можливості
співробітництва з діловим світом.
Підтримка образотворчого та музичного
мистецтва, літератури, кіно, театрів, музеїв,
бібліотек приваблює сучасний бізнес не тільки
можливостями реклами та формування репу'
тації фірм через цю сферу, що дає максималь'
ний "вихід на суспільство", з очевидною соц'
іальною значимістю. Це, як вже говорилось, є
засобом прориву на міжнародні, зарубіжні
ринки в образі не простого конкурента (а зна'
чить, небажаного суб'єкта господарювання,
"чужинця"), а прихильника співпраці, що ціка'
виться культурою даної країни, який знайо'
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мить її громадян зі своєю культурою, тобто
підтримуючого природні людські цінності та
творчість.
Спонсорство у сфері культури і мистецтва
є найважливішою складовою сучасного бізне'
су. Японський менеджмент 1980'1990'х рр. ква'
ліфікує себе як перехід "від речей до серця" та
від конкуренції товарів до конкуренції соціаль'
но'культурних іміджів, а сучасне японське сус'
пільство як перехідне від епохи економічного
росту до епохи економіки культури[3]. Куль'
тура виявляється не тільки і не стільки засобом,
скільки метою економічної діяльності як у мас'
штабах суспільства в цілому, так і окремо взя'
тих фірм, підприємств та установ.
Але не менш важлива спонсорська підтрим'
ка і для сфери культури. Це обумовлено і не'
достатністю бюджетних коштів на розвиток
культури і творчості, і тим, що є своєрідною
гарантією плюралізму культурного розвитку і
від зайвого втручання держави в культурний
процес, від свавілля чиновників "від культури".
Крім того, спонсорування сфери культури
сприяє більш гармонійному і природному по'
єднанню її з іншими сферами життєдіяльності
суспільства та галузями економіки. Говорячи
іншими словами, спонсорство у сфері культу'
ри є реальним та ефективним фактором ство'
рення та розвитку громадянського суспільства,
здатного до саморозвитку, та на порядок мен'
ше залежного від держави, ніж суспільство то'
талітарного типу.
Сьогодні власні спонсори є у кожного ве'
ликого музею — іноді генеральний, іноді цільо'
вий. Свої спонсори є у театрів, особливо відо'
мих, столичних. У провінції знайти спонсора
для театральної постановки набагато складні'
ше: спонсори подрібніше, і вистави тихіше. Од'
ним з найбільш успішних столичних театрів з
точки зору пошуку фінансової підтримки досі
вважався театр ім. І. Франка. Тут до даруваль'
ників ставляться з особливою дбайливістю:
популяризують у буклетах, дякують на пре'
м'єрах, вручають дипломи тощо. Саме в галузі
культури і мистецтва (також і в сфері освіти)
частіше, ніж поняття "спонсор", згадується
поняття "піклувальник". У дореволюційні часи
так називалася досить шанована діяльність у
сфері народної просвіти та опікунства. Піклу'
вальник — старатель, дбайливець, людина, яка
постійно піклується про якусь справу, що впли'
ває на вирішення соціальних проблем.
Зараз так прийнято називати членів опі'
кунських рад, які створюють при собі театри,
музеї, школи, ВНЗ тощо. Опікунська рада не
керує організацією. Його члени спостерігають,
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радять, іноді допомагають фінансами та зв'яз'
ками, дозволяють користуватися своїм іменем
при рекламі або зборі коштів, є гарантами доб'
робуту організації та її доброї репутації. Член'
ство в опікунській раді дає повагу, підвищує
соціальний статус людини. Це визнання заслуг,
таланту, досвіду. У Великобританії та США
піклування — досить велика відповідальність.
Воно вимагає зусиль, витрат, постійної турбо'
ти про організацію. В Україні бути піклуваль'
ником поки нескладно.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

В Україні ж спонсоруюча і спонсорована
сторони поки що діють навмання, віддаючи пе'
ревагу прямим особистим контактам та особи'
стим смакам керівників спонсоруючих фірм.
Очевидно, що це неминучий, але тимчасовий,
як уже говорилося, етап. Уже починає відчу'
ватися гостра потреба в інформаційному забез'
печенні спонсорства, тобто у формуванні
інформаційних баз даних для можливих спон'
сорів (які цікавляться, насамперед, можливос'
тями, які відкриє їм співробітництво з тією чи
іншою установою, колективом, виконавцем, їх
рівнем, репутацією, оцінкою авторитетних ек'
спертів і мистецтвознавців, міжнародним виз'
нанням).
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STATUS AND TRENDS INDICATORS OF CAPITAL FORMATION AND USE OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES

У статті здійснено оцінку стану і тенденцій показників формування та використання капіталу сільськогоспо0
дарських підприємств. Доведено, що сільське господарство залишається надзвичайно важливою складовою націо0
нальної економіки та відіграє важливу роль в умовах поширення інтеграційних та глобалізаційних процесів. Аргу0
ментовано, що аграрні підприємства потребують запровадження інтенсивних ресурсоощадних технологій для
збільшення частки показника у готовій продукції сільського господарства. Умотивовано, що формування капіталу
підприємств сільського господарства є визначною складовою операційної та фінансової стратегії його розвитку, а
також вихідною умовою реалізації виробничого процесу.
The paper assesses the status and trends of indicators of capital formation and use of agricultural enterprises. It is
proved that agriculture remains extremely important part of the national economy and plays an important role in terms
of the spread of integration and globalization processes. Argued that farms need to introduce intensive resource saving
technologies to increase the share index in the finished products of agriculture. Reasoned that capital formation of
agricultural enterprises is an outstanding part of the operating and financial strategy for its development and initial
implementation by the manufacturing process.

Ключові слова: формування капіталу, використання капіталу, джерела капіталу, сільсько<
господарські підприємства, структура капіталу.
Key words: capital formation, capital use, sources of capital, agricultural enterprises, capital
structure.

ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Перехід сільського господарства України
від командно'адміністративної до ринкової
економіки значно змінило умови формування
та функціонування капіталу підприємств га'
лузі, де роль держави у зазначеному процесі
значно зменшилась і стала пасивною. Форму'
вання та функціонування капіталу галузі зали'
шилось лише частково під контролем держави,
що полягає у регулюванні процесів організації
Передплатний індекс 21847

формування та функціонування капіталу. За
таких умов, якщо більшість галузей змогли
адаптуватись до умов ринкової економіки, то
підприємства сільського господарства, так і не
зуміли забезпечити покращення власної вироб'
ничо'господарської та фінансової діяльності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблеми та вивчення питань
формування та використання капіталу сільсь'
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Таблиця 1. Роль сільського господарства України в національній економіці України,
2001—2013 рр.
Показник

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1
Капітал
сільського
господарст
ва, млрд
грн. - % у
сукупному
капіталі
суб’єктів
господарювання
Валова
додана
вартість
сільського
господарства, млрд
грн. - темпи
росту до
попер.
року, %
- частка у
ВВП, %
Частка
найманих
працівників
сільського
господарства у
загальній
кількості
зайнятих,
%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

63,14

58,64

59,23

61,1

68,49

66,36

90,09

133,09

149,54

170,8

228,31

276,65

313,1

-

-

-

4,6

4,6

3,7

3,7

3,9

4,1

4,1

4,6

5,0

5,3

29,51

29,5

29,12

37,26

40,54

41,01

47,42

65,15

65,76

82,64

110,6

112,8

131,7

120,1

100,0

98,7

128,0

108,8

101,2

115,6

137,4

100,9

125,7

133,8

102,0

116,8

13,98

12,6

10,5

10,2

9,0

8,6

7,5

7,9

8,3

8,7

9,6

9,2

8,9*

20,8

20,6

20,4

19,7

19,4

17,6

16,7

15,8

15,6

15,4

16,8

17,2

17,5

Примітка:
"'" дані відсутні для обрахунку показника;
* без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Джерело: розраховано автором за даними статистичих бюлетенів Державного управління статистики [8; 9].

когосподарських підприємств набуває особли'
вої актуальності. Теоретичним і практичним
аспектам присвятили значну кількість праць як
вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Білоусова С.В.,
Васільєва Л.М., Дерев'янко О.Г., Зятковсь'
кий І.В., Крупка М.І., Росецька Ю.Б., Яремко І.Й.
та ін. Проте ще залишилися проблеми теоре'
тичного і практичного характеру, які потребу'
ють вирішення, що і спонукає до проведення
подальших наукових пошуків.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Мета статті — оцінити стан та тенденції
показників формування та використання капі'
талу сільськогосподарських підприємств для
окреслення нині існуючих джерел формуван'
ня капіталу і пошуку додаткових, визначення
ефективної його структури та використання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Попри постійні проблеми розвитку сільське
господарство залишається надзвичайно важли'
вою складовою національної економіки та
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відіграє важливу роль в умовах поширення
інтеграційних та глобалізаційних процесів.
Більш наочно про це свідчать показники, що ха'
рактеризують результати діяльності галузі: ча'
стка валової доданої вартості галузі у сукуп'
ному ВВП країни, частка капіталу задіяного у
діяльність сільського господарства у сукупно'
му капіталі суб'єктів господарювання та зай'
нятість у цьому секторі економіки (табл. 1).
Протягом останніх одинадцяти років в Ук'
раїні відбулися значні зміни як у динаміці, так і
щодо частки валової доданої вартості сільсько'
го господарства у загальному ВВП. Приріст
зазначеного показника за період 2001—2013 рр.
353,3% (з 29,51 млрд грн. до131,73 млрд грн.),
що є найнижчим значенням за видами еконо'
мічної діяльності і майже у двічі нижче загаль'
ного показника по Україні (454%). Окрім цьо'
го, у загальній сумі валової доданої вартості
галузь займає нижче 10%, а протягом аналізо'
ваного періоду має тенденцію до скорочення —
з 13,98% в 2001 р. до 8,9% в 2013 р. Цьому спри'
яли такі фактори, як скорочення національно'
го виробництва сільськогосподарської про'
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Динаміка продуктивності праці сільськогосподарських підприємств на 1 зайнятого,
у постійних цінах 2010 року, тис. грн.
Джерело: сформовано автором за даними [8; 9].

дукції, що негативно позначається на продо'
вольчій безпеці країни та неефективного вико'
ристання національного потенціалу у сільсько'
господарській сфері. Це засвідчує, що сільське
господарство потребує запровадження інтен'
сивних ресурсоощадних технологій для
збільшення частки показника у готовій про'
дукції сільського господарства, а це і достатній
рівень прибутку суб'єктів господарювання, і
достойна заробітна плата працівників.
Позитивно слід оцінити високу частку зай'
нятого населення у сільському господарстві
України, хоча чисельність зайнятих має тен'
денції до скорочення аж на 14,6% за аналізо'

ваний період. Так, у 2001 р. показник склав
20,8%, а станом на кінець 2013 р. — 18,1%. Зни'
ження чисельності зайнятого населення спри'
чинене концентрацією фінансового капіталу та
збільшенням агроугідь у великих сільськогос'
подарських підприємств (агрохолдингів, агро'
концернів). Великі підприємства розвивають на
підставі використання передових технологій та
ефекту масштабу виробництва, що спричини'
ло до зменшення використання робочої сили.
З іншої сторони, зменшення чисельності зай'
нятих у сільському господарстві спричинило
підвищення продуктивності праці у сільському
господарстві (рис. 1).

Рис. 2. Динаміка рівня величини валової доданої вартості сільського господарства,
що припадає на одиницю залученого капіталу
Джерело: розраховано автором за даними статистичних бюлетенів Державного управління статистики [8; 9].
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Рис. 3. Динаміка сукупного капіталу, що обслуговує діяльність підприємств
сільського господарства в Україні, 2001—2013 рр.
Джерело: розраховано автором за даними Державного управління статистики [8; 9].

Важливим показником, що характеризує
фінансовий потенціал сільського господарства
є частка фінансового капіталу, що перебуває в
обороті підприємств галузі. Так, протягом
2004—2013 рр. у галузь залучено понад 5% су'
купного капіталу, що перебуває в обороті
суб'єктів господарювання. Позитивно слід оці'
нити підвищення частки цього показника з 4,6%
у 2004 р. до 5,3% у 2013 р. Хоча, як свідчить офі'
ційна статистика, зазначений показник мав тен'
денції до скорочення протягом 2006—2008 рр.
Позитивно варто розглядати підвищення
рівня величини доданої вартості сільського гос'
подарства, що припадає на одиницю капіталу з
1,54 до 2,24 (рис. 2). Вважаємо, що визначення
зазначеного показника на основі валової дода'
ної вартості має більш цінне значення, аніж по'
казник величини валової чи товарної продукції.
Він фактично показує первинні доходи, що
створюються та розділяються суб'єктами
сільського господарства на одиницю вкладено'
го ними капіталу. Додана вартість, що розра'
хована на валовій основі фактично характери'
зує знову створену вартість у галузі сільського
господарства з урахуванням величини аморти'
зації (на сьогодні є фактично єдиним внут'
рішнім джерелом формування капіталу збит'
кових підприємств).
Не дивлячись на деякі позитивні тенденції
у сільському господарстві України, досі еконо'
мічне зниження позицій держави на світовому
ринку сільськогосподарської продукції обу'
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мовлене незадовільним фінансовим станом
сільського господарства. Одна з головних про'
блем — неналежне забезпечення потреб галузі
фінансовими ресурсами. Хоча, як свідчать дані,
капітал, що обслуговує галузь протягом 2001—
2013 р. зріс з 63,14 до 313,1 млрд грн. (рис. 3).
ВИСНОВКИ

Формування капіталу підприємств сільсько'
го господарства є визначною складовою опе'
раційної та фінансової стратегії його розвит'
ку, а також вихідною умовою реалізації вироб'
ничого процесу. Нагромадження капіталу в
межах суб'єктів господарювання аграрної га'
лузі (власний капітал і його реінвестування) та
його залучення від різноманітних господарю'
ючих суб'єктів є базою для визначення джерел
капіталу, його структури та ефективності ви'
користання. Зазначене й розкриває цільову
спрямованість фінансового забезпечення фор'
мування аграрного капіталу. Звідси, перспек'
тивою подальших наукових розвідок повинно
стати означення технологій, прийомів, методів
формування та ефективного управління вико'
ристанням капіталу підприємств аграрної сфе'
ри в умовах викликів сьогодення.
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THE THEORETICAL BASIS OF SOCIAL DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE
У статті розглянуто основні сучасні наукові підходи до трактування соціального розвитку. Встановлено, що
актуальності у цьому контексті набуває безпековий вектор. Досліджено відмінності у підходах до забезпечення со0
ціального розвитку на макроекономічному та локальному рівнях і на основі диференціації галузей соціальної сфе0
ри. Проаналізовано характерні особливості трактування соціального розвитку у працях науковців іноземних країн.
The article deals with basic modern scientific approaches to the interpretation of social development. Found that
important in this context takes security vector. Investigated differences in approaches to achieving social development
at the macroeconomic and local levels and differentiation based social sectors. The article discovers characteristic features
of the interpretation of social development in the writings of scholars of foreign countries.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальний розвиток був і залишається ак'
туальною проблемою, до якої звертається ба'
гато науковців. Динаміка соціально'економіч'
них умов, за яких відбувається формування та
реалізація стратегії соціального розвитку по'
требує постійного узагальнення та перегляду
теоретичних засад.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
До проблем соціального розвитку зверта'
ються вітчизняні та зарубіжні науковці, зок'
рема С.О. Лукін, З.С. Сіройч, О.М. Гуринен'
ко, Г.Г. Губані, Р.П. Андрушко, П. Ванін, Р.
Канбур, Я. Алган, П. Хахук, Б. Карлсон, Р.
Фоа та ін. Таким чином, на сьогоднішньому
етапі виникає потреба систематизації та уза'
гальнення наукових поглядів на соціальний
розвиток з визначенням його недосліджених
аспектів.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є узагальнення теоретичних
засад соціального розвитку на сучасному етапі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На наше переконання найменш дослідже'
ним аспектом соціального розвитку на сьо'
годнішній день є питання його стратегічного за'
безпечення в умовах погіршення стану еконо'
мічної безпеки.
У праці С.О. Лукіна віднаходимо безпеко'
вий вектор соціально'економічного розвитку.
Учений, аналізуючи економічний потенціал на
регіональному рівні та засади регулювання йо'
го розвитку доходить висновку, що актуаль'
ність формування економічного потенціалу
регіону та застосування сучасних форм і ме'
тодів регулювання регіонального розвитку зро'
стає у зв'язку з потребою вирішення проблеми
економічної безпеки України. Організаційно'
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економічні передумови формування економіч'
ного потенціалу регіону визначаються такими
рівнями цілей, як національна безпека, соціаль'
но'екологічне скерування, локальна економі'
чна ефективність. С.О. Лукін відзначає, що еко'
номічний потенціал забезпечує економічну без'
пеку держави, визначає її економічну силу та
конкурентоспроможність, а відтак, може роз'
цінюватись як чинник, який впливає на кіль'
кісне значення нагромаджених і відтворюваних
ресурсів [1, с. 1, 6]. Встановлення зв'язків між
регулюванням розвитку економічного потен'
ціалу, соціально'економічною сферою та націо'
нальною і економічною безпекою є важливим
внеском С.О. Лукіна у формування теоретич'
них засад стратегічного управління соціально'
економічним розвитком. Проте у цій праці не
йде мова про забезпечення соціально'еконо'
мічної безпеки як частки національної безпе'
ки та прямі загрози їй.
Важливим є також формування стратегії
соціального розвитку на різних рівнях — не
лише державному, але і місцевому.
На рівні міських агломерацій досліджує
соціально'економічні аспекти та проблеми роз'
витку З.С. Сіройч. У своїй праці З.С. Сіройч
досліджує чинники, що визначають економіч'
но'соціальні вектори розвитку міст у сучасну
постіндустріальну епоху, перспективні соціаль'
но'економічні проблеми великих міст; обгрун'
товує заходи з регулювання соціально'демо'
графічної політики у великих постсоціалістич'
них містах; наводить міркування щодо підходів
до формування стратегій збалансованого роз'
витку міст [2]. Схожим чином проблематику
соціально'економічного розвитку на рівні міст
опрацьовував О. М. Гуриненко. Основну увагу
вчений зосередив на формуванні передумов для
залучення іноземних інвестицій з метою забез'
печення виконання столичним містом ролі си'
стемного інтегратора економічних, правових,
соціальних, політичних і культурних процесів
[3]. Питання розробки та реалізації стратегії
розвитку у контексті загострення загроз соц'
іально'економічній безпеці міста у цих працях
не досліджувалось.
У ефективному формуванні та реалізації
державної стратегії соціально'економічного
розвитку важливе місце посідає вірне розумін'
ня процесів, що відбуваються на рівні сіл. Над
темою соціально'економічного розвитку сіл
працювала Г.Г. Губані, котра відзначає: "Діаг'
ностика і прогнозування розвитку продуктив'
них сил в сучасних умовах економічного посту'
пу виступає в якості ключового інструменту
реалізації регіональної соціально'економічно'
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го політики. Це зумовлено тим, що природні
умови і економічні ресурси належать до базо'
вих чинників, що обумовлюють специфіку гос'
подарського розвитку території, характер те'
риторіального поділу праці, обгрунтування
економічних пріоритетів, спеціалізацію та ко'
операцію виробництва. Врахування специфіки
виробничо'ресурсного потенціалу в транзитній
економіці є необхідною умовою реалізації
стратегії сталого розвитку регіонів, вибору
найбільш ефективних шляхів активізації про'
дуктивних сил, вирішення питань раціонально'
го природокористування… Практична реаліза'
ція пріоритетних напрямів територіальної
організації продуктивних сил у прогнозному
періоді стане важливим фактором соціально'
економічного розвитку регіону, сприятиме
оптимізації структурної перебудови економі'
ки та зростанню життєвого рівня населення" [4,
с. 3, 18]. Р.П. Андрушко працювала над розроб'
кою теоретичних засад та механізмів економі'
чного і соціально розвитку села. У її праці ос'
новна увага приділяється організаційно'еконо'
мічним методам та заходам розвитку сіл, а та'
кож проблемам створення соціальної інфрас'
труктури на засадах кооперації. У аналізованій
праці знаходимо твердження щодо вирішаль'
ної ролі державного стратегічного управління
в досягненні мети соціально'економічного роз'
витку сіл [5].
Важливий внесок у теоретичні засади роз'
витку сіл як частини агропромислового комп'
лексу знаходимо у праці О.Л. Попової. У кон'
тексті розробки економічного механізму ста'
лого розвитку аграрної сфери учена обгрунто'
вує доцільність трьох секторів сільського гос'
подарства, серед яких найперспективнішим є
соціальне сільське господарство. Такий тип дає
змогу не лише для задоволення потреб домо'
господарства у агропродовольстві, але й фор'
мує підстави для самореалізації членів сім'ї.
Така модель, наголошує О.Л. Попова, відзна'
чається ефективністю у ринкових умовах, має
антикризовий потенціал, забезпечує сталість
галузевого та сільського розвитку і має бути
об'єктом державного стратегічного регулюван'
ня [6, с. 6]. Водночас О.Л. Попова аргументо'
вано доводить, що нині соціальна функція ре'
алізується в сільських домогосподарствах в
урізаному варіанті — лише через зарплату,
відтак, основний тягар реалізації цієї функції
доцільно покладати на підприємства, які по'
трібно мотивувати для підвищення їх соціаль'
ної відповідальності [6, с. 23—25]. Над розроб'
кою теоретичних засад розвитку соціальної
інфраструктури села працювала Т.В. Гоголь. У
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її праці знаходимо якісний економічний аналіз
актуальних умов та обставин, за яких фор'
мується і використовується соціальна інфрас'
труктура сіл, рекомендації щодо фінансуван'
ня та економічно'організаційного забезпечен'
ня її удосконалення [7]. Проте не знаходимо у
праці згадок про економічну ситуацію у дер'
жаві загалом, стан економічної безпеки держа'
ви як чинник, на який варто звертати увагу при
утворенні та підвищенні ефективності викори'
стання соціальної інфраструктури.
У праці В.А. Муштай започатковано вирі'
шення проблеми соціально'економічного роз'
витку сільських територій з огляду на продо'
вольче забезпечення. Учена відзначає, що
більшість економістів сходяться на тому, що
країна має виробити дієву доктрину продоволь'
чого забезпечення як складову національної
безпеки, а відтак, продовольче забезпечення
регіону є одним із найважливіших завдань у
підвищенні якісного стану стійкості національ'
ного розвитку на найближчу перспективу [8, с.
1]. Наводить В.А. Муштай і перелік основних
небезпек та загроз, серед яких дисбаланс еко'
номічних можливостей розвитку підприємств
аграрної сфери та незадовільний стан забезпе'
чення продовольством регіону і відзначає, що
одним із найважливіших елементів механізму
створення регіонального продовольчого забез'
печення є постійно діючий моніторинг і прогно'
зування небезпек та погроз дестабілізації [8,
с. 11—12]. На актуальності стратегічного управ'
ління забезпеченням продовольчої безпеки на
основі врахування соціально'економічних чин'
ників наголошував і В.П. Щербань [9]. У його
праці продовольча безпека розглядається у
якості складової соціально'економічного роз'
витку та наводяться методологічні засади фор'
мування системи соціально'екологічних і соц'
іально'економічних критеріїв для оцінки про'
довольчої безпеки [9, с. 5—6].
На рівні з державою активними учасника'
ми соціально'економічного розвитку, а за умов
системної кризи — нерідко і його творцями ви'
ступають організації соціальної сфери. Причи'
ною цьому є як підвищена гнучкість та прагнен'
ня забезпечити власну конкурентоспро'
можність і виживання, так і сама природа гос'
подарської діяльності організацій соціальної
сфери. Особливо посилюються ці законо'
мірності у зв'язку з реалізацією державної по'
літики соціальної орієнтації економіки. На по'
силенні ролі сфери послуг за соціально'орієн'
тованої економіки наголошувала Г.В. Макси'
менко. У її дослідженні розглянуто тенденції і
закономірності розвитку сфери послуг в со'
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ціально орієнтованих економіках індустріально
розвинених країн, а відтак окреслено перспек'
тиви розвитку послугової діяльності в Україні
[10]. Дослідження досвіду країн з розвиненою
економікою свідчить на користь доцільності
урахування теоретичних засад соціально'еко'
номічного розвитку за напрямом забезпечен'
ня населення якісними послугами у необхідно'
му обсязі, у тому числі за складних або кризо'
вих умов в економіці.
Підтверджується така актуальна позицію
деякими положеннями дослідження М.О. Рин'
дач, присвяченого антикризовому управлінню
організаціями соціальної сфери в умовах тран'
зитної економіки. У її праці запропоновано
економіко'організаційний механізм підвищен'
ня ефективності функціонування установ ту'
ризму за умов транзитної економіки, визначе'
но роль туризму в соціальній сфері, запропо'
новано алгоритм реалізації антикризового про'
цесу управління організаціями соціальної сфе'
ри [11]. Загалом, у роботі виявляється існую'
чий парадокс щодо одночасної співпраці та
конкуренції у досягненні цілей підприємства і
держави у контексті соціально'економічного
розвитку.
Для формування та ефективної реалізації
стратегії соціального розвитку слід враховува'
ти галузеву специфіку.
В.Є. Сафонова досліджувала інноваційні за'
сади розвитку вищої освіти в Україні. У її праці
обгрунтовано загальну концепцію та інно'
ваційні основи прогнозування і планування
розвитку вищої освіти, розроблено методичні
рекомендації щодо вибору та застосування ос'
новного інструментарію прогнозування роз'
витку вищої освіти для їх використання на
практиці; обгрунтовано економічні засади про'
гнозування фінансового забезпечення сфери
вищої освіти, виходячи з двох головних на'
прямів: державного бюджетного фінансуван'
ня та ефективного використання позабюджет'
них джерел [12]. Проте немає у праці відсилок
до безпекової проблематики. Вдало окресле'
ний теоретико'методологічний інструментарій
відтак потребує пристосування до сучасних та
майбутніх умов економічного спаду, посилен'
ня загроз соціально'економічній безпеці.
Дослідження сфери соціальних послуг на
прикладі закладів охорони здоров'я здійснила
Г.В. Семенченко. Предметом дослідження ста'
ли інноваційні процеси у сфері соціальних по'
слуг. Відповідно у роботі проаналізовано інно'
ваційні процеси у галузі охорони здоров'я в
країнах з розвинутою економікою та еволюції
інноваційної політики в галузі охорони здоро'
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в'я України; обгрунтовано методичні аспекти
ціноутворення на медичні послуги для різних
форм організації охорони здоров'я населення;
удосконалити методику комплексної оцінки
ефективності інноваційних проектів у сфері
охорони здоров'я [13]. Дослідження Г.В. Се'
менченко є добрим підгрунтям розробки по'
дальших рекомендацій щодо удосконалення
стратегії соціально'економічного розвитку.
Проте як і В.Є Сафонова, Г.В. Семенченко не
приділяє належної уваги проблемам кризових
умов у соціальній сфері, хоча і відзначає таке:
"Потребують удосконалення методи прогнозу'
вання розвитку ринку медичних послуг, визна'
чення економічної ефективності діяльності
закладів охорони здоров'я в умовах економіч'
ної кризи та трансформації механізму госпо'
дарських відносин" [13, с. 1].
У схожому напрямі розвивається вирішен'
ня проблеми стратегії соціально'економічно'
го розвитку за складних умов у праці Т.В. Свет'
личної, котра визнає важливість малого під'
приємництва як опори формування "середньо'
го класу" та наголошує на його особливому
місці у системі державного регулювання роз'
витку [14]. У праці Н.А. Навроцької детальні'
ше розроблено теоретичні засади розвитку
середнього класу. Учена, зокрема, зазначає:
"В умовах формування ринкової економіки в
Україні гостро постають питання про головні
орієнтири соціально'економічних перетворень,
їх зміст і спрямованість. Досвід розвинених
країн світу свідчить, що таким орієнтиром по'
винен стати пріоритетний розвиток людини і її
свідомості в системі джерел саморозвитку сус'
пільства. Найкращим орієнтиром розвитку ук'
раїнської економіки є така суспільна система,
яка забезпечує високу якість життя, здорове
навколишнє середовище і створює умови для
реалізації сутнісних сил людини, забезпечую'
чи відповідні мотиваційні механізми" [15, с. 1].
Проте у роботі достатньою мірою не висвітлені
актуальні умови погіршення економічного ста'
новища держави унаслідок дії загроз еконо'
мічній безпеці і відтак не запропоновано стра'
тегії розвитку середнього класу у таких умо'
вах. Зокрема одним зі стратегічних відправних
пунктів у посиленні значення середнього кла'
су у вітчизняній економіці Н.А. Навроцька на'
зиває переорієнтування економіки на інновац'
ійний шлях розвитку. Натомість складні еко'
номічні'соціальні умови вимагають перш за все
стабілізації, й лише після цього — пошуку інно'
ваційних шляхів розвитку.
Вдало обрана стратегія соціально'еконо'
мічного розвитку повинна враховувати усі клю'
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чові соціально'економічні чинники. Зокрема це
стосується такої важливої сфери, як форму'
вання і використання інтелектуального потен'
ціалу. За цим напрямом працювала Л.С. Нод'
жак, котра у своїй праці дослідила теоретико'
методологічні основи чинників розвитку інте'
лектуального потенціалу на різних рівнях. Її
дослідження дало змогу встановити характер
міграційних установок серед інтелектуальної
еліти та студентів випускних курсів ВЗО об'
ласті, також заслуговують на увагу рекомен'
дації щодо вдосконалення механізму стабілі'
зації зайнятості висококваліфікованих праці'
вників з вищою освітою за умов ринкових пе'
ретворень [16].
У працях іноземних вчених соціальний роз'
виток розглядається у нерозривному зв'язку з
економічним зростанням. П. Ванін (Paolo Vanin)
досліджував соціальний та індивідуальний роз'
виток в сучасних умовах. У його праці глибоко
досліджено проблеми формування, розвитку і
використання соціального капіталу як на інди'
відуальному, так і на груповому рівнях. Резуль'
татом дослідження стало удосконалення моде'
лей еволюції соціальної участі та соціального
капіталу [17].
Сутність соціальної політики та її роль у
економічному зростанні розглядав Р. Канбур
(Ravi Kanbur). Учений досліджував зміст, цілі
та інструменти соціальної політики, аналізував
стратегію соціального розвитку Світового бан'
ку, встановлював зв'язки між соціальною по'
літикою і економічним зростанням [18]. За'
лежність економічного зростання від соціаль'
них установок досліджували Я. Алган та П. Ха'
хук (Yann Algan, Pierre Cahuc). У їх праці особ'
ливо наголошується на значенні довіри насе'
лення до державної економічної політики [19].
Розробці теоретичних засад соціального вимі'
ру економічного розвитку присвячено колек'
тивну монографію під редакцією Б. Карлсон
(Beverley Carlson). У цій монографії дослідже'
но проблеми нерівності і соціальної продуктив'
ності, оцінку продуктивності освіти та її ре'
зультатів у контексті міжнародної конкуренції,
демографічні тренди і соціальну рівність у
зв'язку з викликами в сфері охорони здоров'я,
сферу культури, проблему формування ефек'
тивних показників для швидкого оцінювання
змін, що відбуваються у соціальній сфері зага'
лом [20].
Системним підходом до соціального роз'
витку відзначається праця Р. Фоа (Roberto
Foa). Він дослідив відмінності між поняттями
соціального і людського розвитку, соціальних
інститутів і капітулу, зв'язок соціального роз'
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витку з основними потребами, представив су'
часний підхід до аналізу індикаторів соціаль'
ного розвитку [21]. Н.О. Геращенко обстоює
проектний підхід до соціального розвитку як
різновид системного. На думку ученого, про'
ект соціального розвитку — це "проект (тим'
часовий унікальний захід, обмежений у часі та
бюджеті), спрямований на покращення у соц'
іальній сфері: зниження бідності, покращен'
ня добробуту, побудову елементів грома'
дянського суспільства, що у свою чергу сприяє
усебічному розвитку суспільства" [22, с. 2].
Вважаємо, що такий підхід недостатньо точ'
но ілюструє системний характер проектного
підходу, але може розглядатись як один з
підходів, які доцільно застосовувати при реа'
лізації стратегії соціального розвитку, побу'
дованої на засадах системного підходу.
Заслуговує на увагу план роботи Інституту
соціального розвитку ООН "Соціальний розви'
ток у мінливому світі". Його аналіз розкриває
сучасну позицію економічно розвинених країн
на проблеми соціального розвитку. У вступі
відзначається, що сучасне розуміння соціаль'
ного розвитку повинне базуватись на лише на
досягненні матеріального благополуччя, але й
соціальної справедливості, згуртованості та
демократичної участі. Серед найважливіших
викликів сучасному соціальному розвитку у
плані відзначається криза та непевність. Відзна'
чається, що криза 2008—2009 років у країнах з
низьким рівнем економічного розвитку особ'
ливо негативно вплинула на довготривалі стра'
тегії розвитку та соціальну політику. Особли'
во наголошується, що в умовах кризи соціаль'
на сфера повинна бути поставлена у центр де'
батів щодо розвитку та стати об'єднуючим чин'
ником боротьбі з кризою [23, с. 3—4].
Закономірності впливу на економічний роз'
виток забезпечення соціального захисту у
бідних країнах викладено у інформативному
брифінгу Департаменту міжнародного розвит'
ку організації GSDRC. Згідно з основними по'
ложеннями цього брифінгу, соціальний захист
доцільно розглядати як інвестиції у робочу
силу, підвищувати економічну активність та за'
лученість до ринку праці громадян бідних країн
[24].
ВИСНОВКИ
Таким чином, можливо стверджувати, що у
сучасних дослідженнях проблем соціального
розвитку простежується безпековий вектор.
Цей вектор актуалізується в умовах складної
соціально'економічної ситуації в державі. По'
треба забезпечення національної, економічної,
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соціальної безпеки визначає подальший напрям
дослідження за проблемою соціального роз'
витку.
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