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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегічною метою аграрної політики

України є забезпечення стійкого розвитку
сільського господарства, яке здатне вироб!
ляти якісну та конкурентоспроможну про!
дукцію на потребу населення та для експер!
тної торгівлі. Гарантією її досягнення є вра!
хування значних екологічних та економічних
змін, які характерні для сучасного постінду!
стріального суспільства.  Нарощування
темпів сільськогосподарського виробництва
у багатьох країнах світу ведеться шляхом
впровадження новітніх біотехнологій зокре!
ма використання генетично!змінених рос!
лин.

Останнім часом Україна привертає особ!
ливу увагу провідних біотехнологічних ком!
паній, що зацікавлені у просуванні своєї про!
дукції на нові ринки збуту. Так, за нео!
фіційними даними, тільки за останні роки
було засіяно генетично модифікованою
соєю 45% посівних площ цієї культури в Ук!
раїні, а також картоплі та кукурудзи. На!
сіння, харчові продукти та продовольча си!

УДК 347.191.11:65.012.32 (045)

Ю. В. Біляк,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ УТИЛІЗАЦІЇ ГМО

Y. Biliak,
Ph.D, Associate Professor of Management them Y. Zavadskoho, NUBiP

RECYCLING CONTROL METHOD GMOs

Нарощування темпів сільськогосподарського виробництва у багатьох країнах світу ведеться шляхом впровад5
ження новітніх біотехнологій зокрема використання генетично5змінених рослин. У статті автором було запропоно5
вано методику регулювання закріплення процедури утилізації, знищення та знешкодження облікового матеріалу ГМО,
одержаного при випробуваннях, непридатних або заборонених до використання ГМО, а також тари від них. Зазначе5
не викликане необхідністю встановлення єдиного постійного порядку утилізації, знищення та знешкодження обліко5
вого матеріалу ГМО.

Artificial rate of agricultural production in many countries is through the introduction of modern biotechnology
including genetically5modified plants. In the article the author was the method of regulation fixing the procedure
utilization, destruction and disposal account GMO material obtained in the tests, unsuitable or banned the use of GMOs
and their containers. The above is caused by the need to establish a single permanent order of disposal, destruction and
disposal of your material GMOs.

Ключові слова: ГМО, сільськогосподарське виробництво, біотехнології, генетично моди9
фіковані рослини, трансгенні сорти рослин, переробка, експорт, утилізація.

Key words: GMO agricultural production, biotechnology, genetically modified plants, transgenic
plant varieties, recycling, export, utilization.

ровина, що ввозиться в Україну, не реєст!
рується та не перевіряється на вміст ГМО, а
це, у свою чергу, має ризик неконтрольова!
ної появи на продовольчому ринку про!
дуктів хар!чування, що містять ГМО. Такий
перебіг подій потребує від України встанов!
лення правил, розробки нормативно!право!
вих актів та державного контролю.

На сьогодні жодна організація України
не володіє достовірною інформацією про
кількість засіяних площ рослинами ГМО,
кількість продукції, виробленої та ввезеної
з ГМО. Однак в Україні вже давно така про!
дукція вирощується на полях, використо!
вується під час виробництва харчових про!
дуктів та потрапляє до українського спожи!
вання без будь!якого повідомлення. Тому
де!юре всі генетично модифіковані організ!
ми у нас в Україні заборонені в незалежності
від того, який відсоток їх міститься в харчо!
вому продукті.

Сьогодні в Україні єдиним документом
щодо завезення та випробувань ГМО є лише
"Тимчасовий порядок ввезення, державно!
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го випробування, реєстрації та використан!
ня трансгенних сортів рослин в Україні", за!
тверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 р. за № 1304, який
фактично не виконується, тому що за ос!
танні роки в Україні офіційно не зареєстро!
вано жодного ГМО.

Відповідно до статті 17 Закону України
"Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих
організмів" утилізація, знищення та знеш!
кодження облікового матеріалу ГМО, одер!
жаного при випробуваннях, непридатних
або заборонених до використання ГМО, а
також тари від них здійснюється у порядку
встановленому Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України та Міністерством
екології та природних ресурсів України.

Разом з тим на сьогоднішній день згада!
ний порядок відсутній, однак в Україні що!
річно контролюючими органами виявляють!
ся випадки несанкціонованого вирощування
сільськогосподарської продукції з викори!
станням ГМО.

Саме тому необхідність забезпечення на!
лежного державного контролю за викорис!
танням ГМО у процесі здійснення сільсько!
господарського виробництва набуває вели!
кого значення для України з огляду на уні!
кальні для цієї держави перспективи розвит!
ку аграрної економіки (земельні й людські
ресурси, накопичений досвід землеробства).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання щодо вирощування сільськогос!

подарської продукції з ГМО не є новим. Його
дослідженню приділяється велика увага з боку
вчених економічного профілю, серед них:
Ф.Ф. Бутинець, Н.О. Голуб, І.В. Замула, Н.М. Ма!
люга, В.А. Межерин, М.М. Шігун та інші.

Наукові праці різних авторів вирішують
досить складну проблему формування та оп!
рилюднення інформації щодо екологічно чи!
стої продукції на сільськогосподарських
підприємствах України. Однак ряд питань
щодо методики просування, експорту та ути!
лізації біологічних активів та сільськогоспо!
дарської продукції з ГМО потребує більш
поглибленого вивчення та розробки.

Проблема генетично змінених організмів
торкається багатьох сфер суспільного жит!
тя, тому потребує грунтовного аналізу за
участю вчених!дослідників різних галузей
наук та активного контролю з боку органів
державної влади.

Питаннями щодо використання генетич!
но модифікованих організмів у сільськогос!
подарському виробництві приділяється пев!
на увага з боку вчених економічного та пра!
вового профілю, серед них: О. Коваль, В. Мо!
лодиченко, В. Гапотій, Н. Тарусова, В. Зуєв
та інші.

Наукові праці цих авторів присвячені
аналізу ролі екологічної та продовольчої
безпеки для ефективного розвитку економ!
іки держави, врахуванню прав споживачів
сільськогосподарської продукції, зокрема
права на здорове і якісне харчування, дос!
товірну інформацію щодо наявності ГМО у
споживчих товарах та, взагалі, на території
України.

Деякі з зазначених науковців також на!
голошують на необхідності належно орга!
нізованого, здійснюваного правового регу!
лювання відносин у сфері поводження з ге!
нетично зміненими організмам.

Н. Малиш наголошує на потребі в удос!
коналенні системи забезпечення продоволь!
чої безпеки держави через реалізацію ком!
плексу заходів політично — правового, со!
ціально!економічного, екологічного, інфор!
маційно!комунікаційного та організаційно!
го спрямування.

У світлі необхідності подальшої інтеграції
України у світову спільноту, укріплення на
міжнародних ринках сільськогосподарської
продукції як високопрофесійного та якісного
виробника актуальність питання щодо здійс!
нення державного контролю за просуванням
генетично змінених організмів у сфері аграр!
ного виробництва не викликає сумнівів. Ця
проблема залишається для України до кінця
не вирішеною і потребує подальшого комплек!
сного вивчення з позицій якісного наукового
та кадрового забезпечення, підвищення ком!
петенції вітчизняного виробника та посилен!
ня зацікавленості громадськості у її вирішенні.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті є розробка методики регулю!

вання закріплення процедури утилізації, зни!
щення та знешкодження облікового матеріа!
лу ГМО, одержаного при випробуваннях, не!
придатних або заборонених до використання
ГМО, а також тари від них. Зазначене викли!
кане необхідністю встановлення єдиного по!
стійного порядку утилізації, знищення та
знешкодження облікового матеріалу ГМО,
одержаного при випробуваннях, непридатних
або заборонених до використання ГМО, а та!
кож тари від них.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Генетично модифіковані  організми

(ГМО) або трансгени — це організми, ство!
рені шляхом введення в ДНК рослини, тва!
рини або мікроорганізму сторонніх генів.
Першим ГМО була кишкова паличка, яку
створили у 1973 році. Значного поширення
набули ГМО в біотехнологічній промисло!
вості для виробництва лікарських препа!
ратів, наприклад інсуліну, інтерферону. У
90!х роках ХХ століття інтенсивно велися
роботи зі створення трансгенних рослин,
серед них: кукурудза, соя, ріпак, бавовник.
Трансгенні рослини стійкі до гербіцидів,
шкідників, вірусів, посухи. Це дає мож!
ливість певній рослині бути невразливою до
хімікатів, які є смертельно небезпечними для
інших. Внаслідок цього поле звільняється від
усіх бур'янів, а культури, стійкі до гербіци!
ду, виживають. Звісно, економічні переваги
вирощування генетично модифікованих рос!
лин завдяки цьому стають незаперечними.
ГМО об'єднують три групи організмів — ге!
нетично м одифіковані мікроорганізми
(ГММ), тварини (ГМТ) та рослини (ГМР).

Початок масового виробництва модифі!
кованих продуктів поклали в 1994 р., коли в
США з'явилися помідори сорту FlavrSavr,
які не псувалися під час перевезення. Це по!
мідори з відкладеним дозріванням, які збе!
рігаються до півроку при температурі 14—
16 градусів. Дозрівання відбувається при пе!
реміщенні їх в кімнатну температуру. 1994!
й вважається офіційним роком народження
ГМ!продуктів. У 1995 році американська
компанія!гігант Monsanto запустила на ри!
нок ГМ!сою RoundupReady. У ДНК рослини
був впроваджений чужорідний ген для підви!
щення здатності культури протистояти бу!
р'янам. У результаті зараз існує картопля,
яка містить гени земляної бактерії, що вби!
ває колорадського жука, стійка до посух
пшениця, в яку вживили ген скорпіона, по!
мідори з генами морської камбали, соя та по!
луниця з генами бактерій.

 Мета отримання генетично змінених
організмів — поліпшення корисних характе!
ристик вихідного організму!донора і зни!
ження собівартості продуктів.

 Генетично модифіковані організми вико!
ристовуються в прикладній медицині з 1982
р., коли був зареєстрований як ліки людсь!
кий інсулін, що отримується за допомогою
генетично модифікованих бактерій. В даний
час генетично модифіковані організми ши!
роко використовуються у фундаментальних

та прикладних наукових дослідженнях. За
допомогою ГМО досліджуються законо!
мірності розвитку деяких захворювань (хво!
роба Альцгеймера, рак), процеси старіння і
регенерації, вивчається функціонування не!
рвової системи, вирішується ряд інших ак!
туальних проблем біології та медицини. Але
найбільшого поширення набули генетично
модифіковані рослини. Саме вони на сьо!
годні викликають найбільше суперечок, які
пов'язані з ГМО.

Трансгенні рослини дають більш високу
врожайність, можуть мати нові властивості,
підвищену декоративну і харчову цінність.
ГМ!сорти стійкі до гербіцидів, несприятли!
вих кліматичних умов, псування при збері!
ганні, стресів, хвороб і шкідників. Крім того,
звичайні продукти можна наділити якимись
новими властивостями. Наприклад, створені
кава без кофеїну, полуниця з меншим вміс!
том цукру, рис з підвищеним вмістом заліза.

В Європі вже давно діє норма вмісту ГМО
в продуктах — не більше 0,9%, в Японії — 5%,
в США — 10%. Причому в багатьох країнах
маркування товарів з ГМО суворо обов'яз!
кове.

Наприкінці 90!х р. ХХ ст., коли Україна
почала створювати державні інститути, що
контролюють різні сфери розвитку країни,
провідні біотехнологічні кампанії світу ак!
тивно шукали нові вільні ринки для просу!
вання своєї генетично модифікованої про!
дукції. Однієї з перших на пострадянському
просторі вільно завозити та впроваджувати
у сільськогосподарське виробництво на
своїй території генетично змінені рослини
стала саме Україна. Тривалий час питання
державного контролю за розповсюдженням
продуктів генно!інженерної діяльності не
були першочерговими, хоча певним чином
вони згадувались у розрізнених норматив!
них документах:

— Законі України "Про безпечність та
якість харчових продуктів" №771/97!ВР від
23.12.1997 р.;

— "Про забезпечення санітарного та еп!
ідемічного благополуччя населення" №
4004!ХІІ від 24.02.1994 р.;

— "Про дитяче харчування" № 4004!
№142!V від 14.09.2006 р.;

— "Про охорону навколишнього природ!
ного середовище" №1264!ХII від 25.06.1991 р.;

— "Про захист прав споживачів" № 1023!
ХІІ від 12.05.1991 р. тощо.

Активно створювати комплексну систе!
му державного контролю за генетично мо!
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дифікованими організмами Україна починає
у 2007 р., коли приймається закон, спрямо!
ваний на різнобічне врегулювання питань
ГМО "Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих
організмів" [2].

Сучасний рівень науково!технічного про!
гресу відкриває значні перспективи для роз!
витку всіх секторів економіки. Насамперед
для аграрного, який є стратегічним для люд!
ства.

Використання здобутків генетично інже!
нерних рослин змінило практику світового
сільського господарства. Найпоширенішими
генетично модифікованими культурами в аг!
рарному виробництві є соя (58,6 млн га), ку!
курудза (25,2 млн га), бавовник (13,4 млн га),
рапс (4,8 млн га). Однак, незважаючи на не!
заперечні економічні переваги від вирощу!
вання генетично модифікованих рослин,
вчені звертають увагу спільноти на важ!
ливість вирішення проблеми оцінки ризику,
а в разі необхідності — і попередження мож!
ливих негативних для здоров'я людини і ста!
ну навколишнього середовища наслідків
їхнього використання.

У січні 2000 року було схвалено Прото!
кол про біобезпеку, відомий як Картахенсь!
кий протокол. Документ набрав чинності
2003 року після того, як його ратифікували
50 країн світу. Україна приєдналася до ньо!
го у 2002 році. Протокол декларує правила
обробки та використання всіх живих зміне!
них організмів, які можуть несприятливо
впливати на здоров'я людини. Повноцінне
виконання Україною міжнародних зобов'я!
зань у рамках Картахенського протоколу
про біобезпеку потребує концептуального
визначення засад власної державної політи!
ки у сфері біобезпеки генетично моди!
фікованих організмів, а також визначення
довгострокових механізмів її реалізації (За!
кон України № 152 — ІV від 12.09.2002 р.).
Законом встановлені вимоги до ГМО та по!
рядок їх вивільнення у навколишнє природ!
не середовище з метою апробації (випробо!
вувань), проведення державної реєстрації,
видачі дозволів, вимоги до використання,
транспортування, зберігання та утилізації
ГМО. Закон забороняє вивільнення, ввезен!
ня, введення в обіг продукції з ГМО без дер!
жавної реєстрації.

На виконання Картахенського протоко!
лу щодо проведення оцінки ризиків можли!
вого несприятливого впливу ГМО на збере!

ження і стале використання біологічного
різноманіття, з урахуванням також ризиків
для здоров'я людини, наказом Мінприроди
№ № 36 від 07.02.2011 затверджені Критерії
оцінки ризику потенційного впливу ГМО на
навколишнє природне середовище.

Оскільки жодна ГМ культура в Україні
офіційно не зареєстрована, то їхввезення в
Україну та інсайдерів, сільське господарство
України не є вільним від ГМО. Генетично
змінені організми потрапляють до харчових
продуктів в Україні найперше із сільськогос!
подарської сировини, що імпортується в Ук!
раїну та з ГМ культур, вирощених в Україні
до прийняття вищезгаданих законодавчих
актів [11].

Сьогодні Україна прагне до членства у
Європейському союзі. Очевидно, шлях до
цього передбачає тісніші зв'язки у торгівлі,
інвестиційну та економічну співпрацю між
Україною та блоком.

Європейський союз є одним із головних
імпортерів української сільськогосподарської
продукції. Він використовує імпортовану сою
для виробництва олії для продуктів харчуван!
ня, харчових добавок та інгредієнтів, кормів
для худоби. Кукурудза також використовуєть!
ся як корм для худоби. А, наприклад, рапс ви!
користовується для виробництва біодизелю.

Якщо ГМО, не дозволений ЄС, знаходять
у партії імпортованих товарів, ЄС може за!
стосувати захисні заходи, починаючи від ви!
мог додаткового тестування та сертифікації
і закінчуючи тимчасовим припинення імпор!
ту проблемного продукту. У випадку, якщо
партія товарів містить ГМО, але лише ті, що
дозволені у ЄС, вони мають бути відповідно
марковані. Якщо, наприклад, українська ку!
курудза, один із основних експортних видів
зернових України, буде містити ГМО, як у
випадку із соєю, що споживається на внутр!
ішньому ринку, країна може зіштовхнутись
із серйозними проблеми під час експорту до
ЄС.

Хоча нормативні акти Європейського со!
юзу із питань генетично модифікованих
організмів дотепер мали досить обмежений
вплив на український експорт, можливості
економічного зростання можуть опинитися
перед серйозними загрозами у майбутньому.
Якщо ЄС залишиться одним із головних
імпортних ринків України, вона має потур!
буватись про відповідність своєї продукції
вимогами Європейського союзу. Отже, еко!
номічні причини говорять на користь вибо!
ру підходу ЄС до ГМО.
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Сьогодні немає жодної спроби системно!
го аналізу ринку стосовно того, як може і на!
скільки готова велика аграрна держава Ук!
раїна представити себе на світовому ринку.
Не відбувається жодного фахового аналізу
щодо шляхів розвитку агропромислового
комплексу. Як бачимо, система регулюван!
ня ГМО продукції в Україні відносно нова.
Основний закон — закон "Про державну си!
стему біобезпеки при створенні, випробу!
ванні, транспортуванні та використанні ге!
нетично модифікованих організмів", був
прийнятий 30 травня 2007 року — є незавер!
шеним та в значній мірі не функціональним.
Однак варто відмітити, що протягом ос!
танніх років багато важливих питань, вклю!
чаючи ключові механізми реєстрації та мар!
кування ГМО, нарешті були врегульовані за!
конодавцями України. Останні зусилля Ка!
бінету Міністрів України щодо регулювання
ГМО в Україні дають надію, що система в
найближчому майбутньому буде працювати.

У Законі про біобезпеку викладено основні
принципи державної політики у галузі повод!
ження з ГМО, головні з яких — пріоритетність
збереження здоров'я людини і охорони навко!
лишнього природного середовища порівняно
з отриманням економічних переваг від засто!
сування ГМО, а також забезпечення заходів
безпеки при створенні, дослідженні та прак!
тичному використанні ГМО у господарських
цілях. Відповідно до Закону, повноваження
щодо контролю та регулювання у сфері ГМО
розподілені між п'ятьма центральними орга!
нами виконавчої влади: Кабінетом міністрів,
Міністерством освіти та науки, Міністерством
охорони навколишнього природного середо!
вища, Міністерством охорони здоров'я та
Міністерством аграрної політики [3, с. 15]
(табл. 1).

Враховуючи положення Закону, ввезен!
ня та обіг ГМО та продукції з ГМО в Україні
заборонений. Така ситуація викликана пере!
дусім недосконалим та досить заплутаним
правовим регулюванням, а також постійним
"перехідним" положенням передачі функцій
від одного органу регулювання до іншого.
Зокрема з таблиці 1 видно, що до сих пір
відсутні окремі порядки реєстрації тої чи
іншої продукції з ГМО.

Головною запорукою нормального функ!
ціонування системи державного регулюван!
ня ГМО в Україні є належне нормативне за!
безпечення функціонування цієї системи.
Доти, доки не будуть прийняті необхідні
нормативно!правові акти для заповнення

прогалин в чинному законодавстві, система
не тільки не буде ефективною, а й не зможе
функціонувати.

У таблиці 1 добре відслідковується ще
один значний недолік правового регулюван!
ня ГМО в Україні — розподіл відповідних
повноважень між значною кількістю дер!
жавних органів. Це ускладнює процес і як
наслідок знижується ефективність такого
регулювання. Звідси випливає важливіший
конфлікт — конфлікт за регулювання ГМО
в Україні між державними органами.

У Законі приділено увагу регулюванню
генетично!інженерної діяльності у замк!
неній і відкритій системах, державній реєст!
рації ГМО, їх використанню, транспорту!
ванню, зберіганню та утилізації. У заключ!
них положеннях Закону окреслено відпові!
дальність за його порушення, основні вимо!
ги до дозвільної системи у сфері генетично!
інженерної діяльності та доступу до інфор!
мації щодо ГМО [3].

Постановою Кабінету Міністрів України
від 23.07.2009 р. №808 затверджується поря!
док, який визначає проведення державного
випробування та державної реєстрації гене!
тично модифікованих сортів рослин, як
об'єктів інтелектуальної власності, що про!
ходять процедуру державної реєстрації май!
нових прав інтелектуальної власності на
сорт рослин та/або майнового права інте!
лектуальної власності на поширення сорту
рослин, відповідно до вимог Закону Украї!
ни "Про охорону прав на сорти рослин", при
наявності документів, що підтверджують
можливість вивільнення ГМО у відкритій
системі та їх екологічну, біологічну та гене!
тичну безпеку, які видаються уповноваже!
ними центральними органами виконавчої
влади [4].

Українські виробники сільськогоспо!
дарської продукції є достатньо відкритими
до біотехнологій та насамперед бачать пере!
ваги ГМО (більш високий рівень врожай!
ності через стійкість до гербіцидів). Щодо
таких даних не існує офіційної статистики,
але за підрахунками підприємців близько
50% — 80% сої, що вирощується в Україні є
генетично модифікованою. Крім того, Дер!
жавний комітет з технічного регулювання та
захисту прав споживачів підтверджує, що 45
% обробленої сої в Україні є генетично мо!
дифікована соя. Експерти пояснюють це
тим, що українська соя споживається всере!
дині країни, а не експортується. У випадку
експорту, активні трейдери на українсько!
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му ринку втрутилися б і жорсткіше контро!
лювали б закупівлі.

Наприклад, картопля, кукурудза та пиво!
варний ячмінь, а також бавовна теж містять

ГМО, але в значно меншій кількості. Очевид!
но, відсутність програм нагляду за полями
та систематичного обліку та контролю про!
даного насіння заохочує сільськогоспо!

Таблиця 1. Органи влади, що регулюють ГМО відповідно до Закону України
"Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні

та використанні генетично модифікованих організмів"

Установи Повноваження
Кабінет Міністрів 
України  

Забезпечує державне регулювання та контроль у сфері поводження з ГМО та генетично-інженерної діяльності.
Забезпечує здійснення заходів щодо держаної підтримки генетично-інженерної діяльності. Спрямовує і координує 
роботу центральних органів виконавчої влади та інших органів виконавчої влади в галузі поводження з ГМО та 
генетично-інженерної діяльності. Організовує міжнародне співробітництво з метою забезпечення безпечного 
поводження з ГМО та розвитку наукових знань у цій галузі. Затверджує порядок державної реєстрації ГМО та 
продукції, отриманої з їх використанням. Затверджує порядок ввезення ГМО джерел харчових продуктів, кормів і 
харчових продуктів та кормів, вироблених із ГМО. Затверджує порядок надання дозволу на транзитне переміщення 
ГМО через територію України. Затверджує порядок ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкненій та 
відкритій системах. Затверджує порядок проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі та 
отримання дозволу на їх проведення. Затверджує критерії безпеки поводження з ГМО у замкненій системі  

Міністерство 
освіти та науки 
України 

Забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу в галузі генетично-інженерної діяльності. Забезпечує 
захист міжнародних і національних патентів та інших видів інтелектуальної власності в галузі поводження з ГМО. 
Розробляє критерії безпеки поводження з ГМО та генетично- інженерної діяльності у замкнених системах. Розробляє 
та вдосконалює систему контролю за дотриманням правил безпеки генетично-інженерної діяльності. Здійснює 
ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкнених системах (наприклад, лабораторії). Надає дозволи на 
ввезення незареєстрованих ГМО, якщо вони використовуються виключно для науково-дослідних цілей, а також з 
метою їх державних випробувань  

Міністерство 
екології та 
природних 
ресурсів України 

Здійснює державну екологічну експертизу ГМО, призначених для використання у відкритій системі. 
Здійснює державну реєстрацію засобів захисту рослин, отриманих з використанням ГМО. 
Надає дозволи на вивільнення ГМО у відкритій системі. 
Розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу ГМО на навколишнє природне середовище 

Державна 
екологічна 
інспекція 

Здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних 
об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій 
системі 

Державна 
санітарно- 
епідеміологічна 
служба 

Здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно людини під 
час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі. 
Здійснює державну санітарно- епідеміологічну експертизу ГМО, які використовуються у відкритих системах, для 
обгрунтування висновку щодо їх біологічної і генетичної безпеки стосовно людини з метою їх державної реєстрації. 
Здійснює державну санітарно- епідеміологічну експертизу продукції, отриманої з використанням ГМО, для 
обгрунтування висновку щодо її безпечності для здоров’я і життя людини 

Міністерство 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
України 

Здійснює державну екологічну експертизу ГМО призначених для використання у відкритій системі. Розробляє критерії 
оцінки ризику потенційного впливу ГМО на навколишнє природне середовище. Здійснює державну реєстрацію засобів 
захисту рослин, отриманих з використанням ГМО. Здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів 
біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні та 
практичному використанні ГМО у відкритій системі. Надає дозволи на вивільнення ГМО у відкритій системі 

Міністерство 
охорони здоров’я 
України  

Розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу на здоров'я людини ГМО та продукції, отриманої з 
використанням ГМО, у тому числі харчових продуктів. Здійснює державну санітарно-епідеміологічну експертизу 
продукції, отриманої з використанням ГМО. Здійснює державну реєстрацію ГМО для харчового використання (ГМО 
джерел харчових продуктів), а також державну реєстрацію харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських 
засобів, які містять ГМО або отриманих з їх використанням. Затверджує перелік харчових продуктів, щодо яких 
здійснюється контроль вмісту ГМО та перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО. Здійснює 
моніторинг харчових продуктів, отриманих із застосуванням ГМО, за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих 
ГМО джерел  

Державна 
інспекція 
сільського 
господарства 

Організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо 
сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих 
системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності 

Державна 
ветеринарна та 
фітосанітарна 
служба 

Здійснює державну реєстрацію ГМО джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних 
препаратів, які містять ГМО або отримані з їх використанням. 
Здійснює перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО. 
Готує пропозиції щодо затвердження переліку кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, у яких 
здійснюється контроль вмісту ГМО. 
Проводить моніторинг кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використанням ГМО, за 
критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел. 
Уповноважує акредитовані лабораторії на проведення моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних 
препаратів, отриманих із використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел 

Міністерство 
аграрної політики 
України  

Забезпечує державну апробацію та державну реєстрацію створених на основі ГМО сортів сільськогосподарських 
рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських і ветеринарних препаратів. Здійснює державний нагляд 
і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин і тварин при 
створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах і 
організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Здійснює державну 
реєстрацію ГМО для використання 12 кормів (ГМО джерел кормів), а також реєстрацію кормових добавок та 
ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отриманих з їх використанням. Затверджує перелік кормів, у яких 
здійснюється контроль вмісту ГМО, та перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО. Здійснює 
моніторинг кормів, отриманих із застосуванням ГМО, за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел 
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дарських виробників використовувати неле!
гальну (на сьогодні) технологію.

Отже, в Україні на сьогодні заборонено
вирощування генно!модифікованих рослин
у відкритому грунті. Офіційно у нас немає
жодного продукту з ГМО, але за даними Все!
української екологічної ліги, в Україні май!
же 80% трансгенної сої.

Згідно зі статтею 13 Закону України
"Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні

та використанні генетично модифікованих
організмів" генетично модифіковані орган!
ізми, що використовуються у відкритій си!
стемі, повинні відповідати вимогам біолог!
ічної та генетичної безпеки за умови дот!
римання передбаченої технології викорис!
тання.

У той же час Закон забороняє вивільнен!
ня в навколишнє природне середовище ГМО
до їх державної реєстрації, крім вивільнен!
ня в навколишнє природне при проведенні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ УТИЛІЗАЦІЇ 
ГМО 

створення комісій з 
представників органів 
державної влади, які 

приймають рішення про 
утилізацію, знищення та 
знешкодження облікового 
матеріалу ГМО, одержаного 

при випробуваннях, 
непридатних або 
заборонених до 

використання ГМО, а також 
тари від них, вирощеної з 
використанням ГМО 

запровадження реєстру 
суб’єктів господарювання, які 

мають право провадити 
господарську діяльність, 
пов’язану з утилізацією, 

знищенням та знешкодженням 
облікового матеріалу ГМО, 

одержаного при 
випробуваннях, непридатних 

або заборонених до 
використання ГМО, а також 
тари від них, вирощеної з 
використанням ГМО 

методи утилізації, 
знищення та знешкодження 
облікового матеріалу ГМО, 

одержаного при 
випробуваннях, 
непридатних або 
заборонених до 

використання ГМО, а 
також тари від них 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ 

РЕГУЛЮВАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ГМО 

Провести погодження проекту регуляторного акта з заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади 

Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта 
шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації  та мережі 

Інтернету – на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних 
ресурсів 

Проведення державної реєстрації наказу Міністерством юстиції України 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВІД 
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ РЕГУЛЮВАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ 

ГМО 
(для відстеження результативності цієї методики обрано такі 

показники)

розмір надходжень 
до державного та 

місцевих бюджетів і 
державних цільових 
фондів, пов'язаних з 
впровадженням цієї 

методики 

кількість суб'єктів 
господарювання 

та/або фізичних осіб, 
на яких 

поширюватиметься 
методика 

розмір коштів і час, що 
витрачатимуться 

суб'єктами 
господарювання та/або 
фізичними особами, 

пов'язаними з виконанням 
цієї методики 

рівень 
поінформованості 

суб'єктів 
господарювання 

та/або фізичних осіб 
з основних положень 

методики

Рис. 1. Методика контролю утилізації ГМО
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державних випробувань. Тобто норми Зако!
ну в Україні не виконують.

Крім того, у Законі встановлено, що дер!
жава через уповноважені органи має конт!
ролювати проведення заходів біологічної і
генетичної безпеки щодо сільськогоспо!
дарських рослин. Але забезпечення дотри!
мання суб'єктами господарювання вимог
Закону без встановлення відповідальності є
неможливим, оскільки при виявленні пору!
шень Закону уповноважені законодавством
органи за наслідками здійснення заходів
державного нагляду (контролю) не можуть
вплинути на їх усунення.

У зв'язку з цим було розроблено про!
ект Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів" щодо здійс!
нення державного нагляду (контролю) за
обігом генетично модифікованих організ!
мів.

Документом передбачається удосконали!
ти положення Закону в частині здійснення
контролю за дотриманням правил біологіч!
ної і генетичної безпеки щодо сільськогос!
подарських рослин під час створення, досл!
ідження та практичного використання ГМО
у відкритих системах, а також встановити
адміністративну відповідальність за пору!
шення вимог Закону і механізм утилізації
такої продукції. Проектом закону запропо!
новані розміри штрафних санкцій, що вста!
новлюються в економічно обгрунтованих
розмірах.

Прийняття законопроекту дозволить по!
передити негативний вплив генетично моди!
фікованих організмів на здоров'я людини
або довкілля, та забезпечити здійснення
контролю за якістю та безпечністю зерна і
продуктів його переробки.

Транспортування та зберігання ГМО по!
винно передбачати здійснення комплексу за!
ходів, передбачених ст. 17, що попереджу!
ють неконтрольоване вивільнення ГМО у на!
вколишнє природне середовище.

Обліковий матеріал ГМО, одержаний при
випробуваннях, непридатні або заборонені
до використання ГМО, а також тара від них,
підлягають утилізації, знищенню та знеш!
кодженню в порядку, що встановлюється
центральним органом виконавчої влади з
питань освіти і науки та центральним орга!
ном виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів.

Положення цієї статті не стосуються
ГМО харчових продуктів та кормів, зареє!
строваних відповідно до вимог статті 14 цьо!
го Закону.

Є 2 шляхи у відношенні до біотехнологій:
І — заборонити їх використання;
ІІ — прискорити в багато разів дослід!

ження в галузі біотехнологій, але не допус!
тити безконтрольного використання небез!
печних продуктів.

У сучасних політичних та економічних
умовах біотехнології впроваджуються без!
контрольно, немає також розроблених ме!
тодів контролю за впровадженням ГМО.
Тому правильною політикою є поки!що
обидва шляхи. ІІ шлях необхідний, в першу
чергу для розробки методів індикації ГМО і
контролю за їх вмістом в насіннєвому мате!
ріалі, продуктах харчування та лікарських
препаратах, а також методів виявлення не!
безпечних і шкідливих чинників, які супро!
воджують ГМО.

Проаналізувавши вищевикладений мате!
ріал пропонуємо авторську методику конт!
ролю утилізації ГМО (рис. 1).

В таблиці 2 представлені визначення очіку!
ваних результатів від прийняття запропонова!
ної методики контролю утилізації ГМО.

ВИСНОВОК
За прогнозами вчених, населення Землі до

2050 р. може досягти 9—11 млрд осіб, природ!
но, виникає необхідність подвоєння, а то й по!
троєння світового виробництва сільськогоспо!
дарської продукції. Для цієї мети генетично мо!

Сфери впливу Вигоди Витрати 
Інтереси держави Забезпечення державної політики у сфері 

біологічної та генетичної безпеки 
Не передбачено 

Інтереси суб’єктів 
господарювання 

Встановлення уніфікованої процедури утилізації, 
знищення та знешкодження облікового матеріалу 
ГМО, одержаного при випробуваннях, 
непридатних або заборонених до використання 
ГМО, а також тари від них 

Не передбачено 

Інтереси громадян Забезпечення державної політики у сфері 
біологічної та генетичної безпеки 

Не передбачено 

Таблиця 2. Визначення очікуваних
результатів прийняття запропонованої методики контролю

утилізації ГМО



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2016

11

дифіковані сорти рослин відмінно підходять —
вони стійкі до хвороб і погоди, швидше дозрі!
вають і довше зберігаються, вміють самостійно
виробляти інсектициди проти шкідників. ГМ!
рослини здатні рости і приносити хороший уро!
жай там, де "старі" сорти просто не могли ви!
жити за певних погодних умов. Здавалося б, не!
обхідність застосування ГМО очевидна.

Експерти прогнозують, що Європейський
Союз в майбутньому буде одним із головних
ринків для української сільськогосподарсь!
кої продукції та продукції харчової промис!
ловості і його частка постійно зростатиме.
Тому національним виробникам необхідно
забезпечити відповідність своєї продукції
вимогам європейських нормативних актів
щодо ГМО. Інакше можливості зростання
експорту до ЄС будуть обмеженими.

Отже, для запобігання неконтрольовано!
го обігу ГМО в Україні потрібно:

1) забезпечити неухильне виконання дію!
чого законодавства України, стосовно ГМО,
відповідальними центральними органами ви!
конавчої влади;

2) привести вимоги Закону України "Про
державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та викорис!
танні генетично!модифікованих організмів"
до міжнародних вимог;

3) створити єдиний орган, який скоорди!
нує діяльність та об'єднає наявний науковий
потенціал враховуючи в першу чергу техні!
чну компетентність лабораторій;

4) законодавчо встановити відповідальність
за виробництво, ввезення, транспортування,
зберігання та реалізацію на території України
ГМО, які не внесені в Державний реєстр;

5) забезпечити з боку митних органів 100
процентний контроль за імпортною продук!
цією, включеною до наказу МОЗ № 971,
щодо наявності в ній ГМО шляхом залучен!
ня, в тому числі, регіональних лабораторій
системи Мінекономрозвитку;

6) забезпечити моніторинг сільськогоспо!
дарської продукції на вміст ГМО "від лану до
столу" (від посівного насіння до готового хар!
чового продукту) та скласти карти забруднених
територій ГМО для вжиття відповідних заходів;

7) виділити цільове бюджетне фінансуван!
ня Держспоживінспекції для проведення пере!
вірок щодо вмісту ГМО у харчових продуктах;

8) розробити та затвердити порядок ути!
лізації харчових продуктів та продовольчої
сировини, що містять ГМО;

9) розробити державну програму під!
тримки національних сільгоспвиробників,

які займаються органічним виробництвом
згідно з Законом України "Про виробницт!
во та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини". Розповсюдження
органічного виробництва звузить можли!
вості вирощування ГМ!рослин, навіть за
умови внесення їх до державного реєстру.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах розвитку соціально!ринкової

економіки функціонують різні економічні
сектори та суб'єкти підприємницької діяль!
ності, що включають фізичних та юридич!
них осіб. Одним із таких секторів є домашні
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THE HOUSEHOLDS: ESSENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Ринкова економіка сприяє розвитку різноманітних форм власності і господарювання. Однією із таких форм є
домогосподарства, роль яких в економіці значно зростає. У статті розглядаються теоретичні питання функціонуван5
ня домашніх господарств, розкриваються проблеми функціонування і перспективи їх розвитку. У сільській місце5
вості особливо це стосується господарств населення, які відіграють важливу роль у постачанні сільськогосподарсь5
кої продукції на внутрішній ринок, забезпеченості зайнятості селян та поповнені джерел своїх доходів. Ці господа5
рюючі суб'єкти стикаються в сучасних умовах зі значними труднощами і вимагають підтримки та допомоги з боку
державних органів. Особливо сільське населення потерпає від диспаритету цін, відсутності належної системи інфра5
структури закупівель. Істотне відставання споживання населенням від науково обгрунтованих норм харчування ок5
ремими видами сільськогосподарських продуктів свідчить про необхідність подальшого їх розвитку і підтримки. Особ5
ливо це стосується особистих селянських господарств. Тому проблема пошуку шляхів підвищення ефективності ро5
боти цих господарств є надзвичайно актуальною.

The market economy contributes to the development of various forms of ownership and management. One of these
forms is households whose role increases significantly in the economy. The article deals with theoretical issues of
households functioning, the problems of functioning and prospects of their development are also revealed. In rural areas,
especially it concerns the households of the population that play an important role in the supply of agricultural products
on the internal market, providing the villagers employment and replenish of their income sources. These economic agents
face, in modern conditions, the significant challenges and require support and help from the public authorities. Especially
the rural population suffers from a disparity of prices, lack of proper system of infrastructure procurements. A significant
backlog of consumption by the population from the scientifically based nutritional standards by certain types of
agricultural products demonstrates the need for further their development and support. It especially concerns the private
farms. That is why the problem of finding ways to improve the efficiency of work of these farms is extremely important.

Ключові слова: ринок, підприємництво, домогосподарство, господарства населення, мо9
тивація, конкуренція, реалізація.

Key words: market, enterprise, households, farms of the population, motivation, competition,
realization.

господарства. З посиленням розвитку то!
варних відносин,  різноманітності форм
власності і господарювання роль домогос!
подарств у економіці значно зростає. Особ!
ливо це стосується аграрного виробництва,
яке забезпечує продовольчу безпеку краї!
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ни. Тому вже на даному етапі треба поси!
лити державну політику сприяння сільсь!
когосподарської діяльності домогоспо!
дарств і, зокрема господарств населення,
які продукують близько 50% загального
обсягу валового виробництва сільськогос!
подарської продукції. Усе це зумовлює не!
обхідність аналізу стану діяльності зазначених
суб'єктів господарювання, їх проблем і пер!
спектив розвитку.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню ролі і розвитку селянських

господарств приділяли і приділяють увагу такі
вчені!економісти аграрної сфери, як С.І. Демя!
ненко, В.К. Збарський, І.Г. Кириленко, М.Й. Ма!
лік, В.Я. Месель!Веселяк, О.М. Онищенко,
Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук, І.В. Свиноус, В.Г. Фе!
доренко, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та інші
дослідники. Важливість розвитку домашніх
господарств сільськогосподарського спряму!
вання у сучасних умовах залишається актуаль!
ним і вимагає подальших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розкриття ролі домогоспо!

дарств у економіці країни, обгрунтування про!
блем і перспектив розвитку та необхідності
посилення державної політики сприяння їх
діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У системі економічних відносин станови!
ще і роль домогосподарств постійно змі!
нюється, адже їх діяльність залежить від
рівня розвитку продуктивних сил, які актив!
но впливають на тип та стан економіки че!
рез свої потреби та інтереси. Так, в умовах
адміністративно!командної системи госпо!
дарювання помітну частку аграрної про!
дукції виробляли домогосподарства, які іме!
нувались як особисті підсобні господарства.
Проте сільськогосподарська діяльність за
своїм юридичним статусом не могла бути в
той час вагомим джерелом доходу, оскільки
розміри їх землекористування й можливість
придбати засоби виробництва були обме!
жені законодавством.

Зростає роль домашніх господарств з
посиленням товарних відносин та розвит!
ку ринкових трансформацій.  Це визна!
чається тим, що вони виявились найбільш
пристосованими до ринкових умов і беруть

активну участь у кругообігу ринкової еко!
номіки як самостійні суб'єкти господарю!
вання, що мають власні потреби та інтере!
си. Отже, домогосподарство виступає од!
ним із основних суб'єктів ринкової діяль!
ності.

У економічній літературі відсутнє єдине
поняття сутності домашніх господарств. У
статистичному щорічнику України стверд!
жується: "Господарства населення — домо!
господарства, що здійснюють сільськогоспо!
дарську діяльність як з метою самозабезпе!
чення продуктами харчування, так і з метою
виробництва товарної сільськогосподарської
продукції. До цієї категорії виробників відне!
сені також фізичні особи!підприємці, які
проводять свою діяльність у галузі сільсько!
го господарства" [8, с. 136].

У підручнику з політичної економії за ре!
дакцією В.Г. Федоренка домогосподарство
трактується як економічний суб'єкт, який
складається з одного або більшої кількості
індивідів, що спільно проводять господарсь!
ку діяльність і мають спільний бюджет [9, с.
158].

Більш виважено сутність домогоспо!
дарств  розкривається через  механізм
функцій, які вони виконують в економічно!
му розвитку суспільства. Головні з них такі:
постачання чинників виробництва, спожи!
вання та заощадження. Домашні господар!
ства є постачальниками на ринок ресурсів.
Вони можуть мати у своєму розпорядженні
землю, господарські будівлі, житлові будин!
ки, машини, обладнання, транспортні засо!
би, сировину тощо. Приватна власність
надає право домогосподарствам користува!
тись і розпоряджатись цими ресурсами, ук!
ладати угоди і, виходячи з власних інтересів,
реалізувати вироблювану продукцію. Зав!
дання полягає в тому, щоб забезпечити
найбільш ретельне використання ресурсів, і
насамперед людських, з метою досягнення
максимального задоволення матеріальних
потреб людини.

Функція споживання є провідною і пока!
зує відношення споживчих витрат домогос!
подарств до їх сумарного доходу. Невико!
ристана на поточні споживчі потреби части!
на доходу накопичується для придбання но!
вих споживчих благ. Отже, домогосподар!
ства одночасно діють як виробники і як спо!
живачі, оскільки на ринку ресурсів пропону!
ють працю і підприємницькі здібності, зем!
лю, капітал, а на ринку споживчих благ виз!
начають свій попит на них.
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Виходячи із зазначених функцій, більш
змістовним є тлумачення домогосподарства
як економічної одиниці, що складається з
однієї або більше осіб, які ведуть спільне
господарство, яке забезпечує економіку ре!
сурсами, зокрема робочою силою, і викори!
стовує зароблені на цьому кошти для задо!
волення своїх потреб [1, с. 102].

Функціонування домогосподарств може
здійснюватись у будь!якій сфері виробниц!
тва.  Домогосподарства,  які виробляють
сільськогосподарську продукцію, зосеред!
жені переважно в сільській місцевості і час!
тково у містах, переважно малих. В аграр!
ному секторі сільськогосподарська продук!
ція виробляється у трьох категоріях госпо!
дарств, які мають різний юридичний статус і
значні відмінності у розмірі обсягу вироб!
ництва: сільськогосподарські підприємства,
фермерські господарства та господарства
населення.

У пореформений період різко змінилась
роль і місце різних категорій господарств у
аграрній сфері. У нинішніх умовах однією із
поширених форм господарювання тут є гос!
подарства населення, які мають вагоме зна!
чення у забезпеченні продовольчої безпеки
країни та розвитку багатоукладності в
сільській місцевості. Адже велика частка
сільськогосподарської продукції перемісти!
лась у господарства населення і у 2003 році
досягла найвищого рівня — 80% загального
обласного показника. Але, починаючи з цьо!
го періоду, відбувається поступове знижен!
ня питомої ваги останніх у загальних показ!
никах регіону. Проте ці суб'єкти господарю!
вання досі виробляють близько половини за!
гального обсягу сільськогосподарської про!
дукції області, забезпечуючи високу частку
найбільш трудомістких й енергозатратних її
видів: картоплі — 87,3%, овочів відкритого
грунту — 94,4, молока — 89,0, м'яса — 58,1%
[7].

Істотне відставання споживання насе!
ленням окремих видів сільськогосподарсь!
ких продуктів від науково обгрунтованих
норм свідчить про необхідність подальшого
розвитку і підтримки господарств населен!
ня. Особливо це стосується трудомісткої
плодоовочевої та молочної продукції, яка у
великих масштабах нині зосереджена у заз!
начених господарствах.

Отже, господарства населення мають і в
сучасних умовах вагоме значення і продов!
жують відігравати важливу соціально — еко!
номічну роль у постачанні сільськогоспо!

дарської продукції на внутрішній ринок, за!
безпеченні зайнятості сільського населення
та поповненні джерел своїх доходів. Уза!
гальнення і аналіз наукових розробок сто!
совно напрямів і форм розвитку селянських
господарств свідчить, що незважаючи на те,
що вони не мають правового статусу су!
б'єкта підприємництва не означає відсут!
ності в них у кожному конкретному випад!
ку підприємницьких цілей та характеру їх
діяльності [5, с. 91].

Необхідно зазначити, що останні роки
відбулись позитивні зрушення у госпо!
дарській діяльності усіх категорій і форм гос!
подарювання. Так, сільськогосподарські
підприємства Тернопільської області за
2011—2014 рр. збільшили виробництво вало!
вої продукції на 47,5%, а господарства насе!
лення — на 8,0%. Порівняння тенденцій роз!
витку сільськогосподарських підприємств і
господарств населення свідчать про знижен!
ня темпів зростання питомої ваги останніх у
загальному обсязі валового виробництва.
Натомість більш швидкими темпами зростає
виробництво у сільськогосподарських
підприємствах.

Водночас сільськогосподарські підприє!
мства області ще не вийшли на досягнутий
показник 1990 року і виробили тільки 79,7%
валової сільськогосподарської продукції до
рівня зазначеного періоду. Валова продук!
ція рослинництва в сільгосппідприємствах
все таки зросла на 6,3%, а тваринництва —
знизилась аж на 70,3%. Господарства насе!
лення обсяг виробництва валової сільсько!
господарської продукції за вказаний період
підвищили на 24,7%, в тому числі галузі рос!
линництва — на 127,7%, а тваринництва —
знизили на 28,9%.

Тому нині формуються різні думки щодо
перспектив господарської структури аграр!
ного сектора. Але це не дає підстави роби!
ти висновки про безперспективний розви!
ток у майбутньому індивідуальних госпо!
дарств.  Необхідно створити сприятливі
умови збуту продукції індивідуальних ви!
робників, поглиблення переробки сирови!
ни і реалізації кінцевого продукту спожи!
вачам [10].

Збереження і використання потенціалу
господарств індивідуального сектору дає га!
рантію національної продовольчої безпеки
на випадок соціальних катаклізмів. Тому, не
заперечуючи провідної ролі великотоварних
підприємств у розвитку аграрного сектору
країни, державна аграрна політика повинна
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всебічно сприяти дрібнотоварному сегмен!
ту національного продовольчого ринку [6, с.
26].

Напрями діяльності господарств насе!
лення пов'язані насамперед з земельними ре!
сурсами. Згідно із Земельним кодексом Ук!
раїни громадяни України мають право вико!
ристовувати земельні ділянки для ведення
особистого селянського господарства, роз!
витку садівництва, а також будівництва і об!
слуговування житла, господарських буді!
вель і споруд [3].

У складі домогосподарств, що здійсню!
ють сільсь когосподарсь ку діяль ність,
найбільш поширеною формою є особисті се!
лянські господарства. Законом України
"Про особисте селянське господарство"
вони визначені як такі, що здійснюють гос!
подарську діяльність "без створення юри!
дичної особи фізичною особою індивідуаль!
но або особами, які перебувають у сімейних
чи родинних відносинах і спільно прожива!
ють, з метою задоволення особистих потреб
шляхом виробництва, переробки і споживан!
ня сільськогосподарської продукції, реалі!
зація її надлишків та надання послуг з вико!
ристанням майна особистого селянського
господарства, зокрема у сфері сільського зе!
леного туризму" [2].

У Тернопільській області функціонує
1020 сільськогосподарських підприємств на
кожне з яких припадає в середньому по 495,5
га сільськогосподарських угідь, 802 фер!
мерських господарств із середнім розміром
землі 80,9 га і 186,2 тис. особистих селянсь!
ких господарств, що здійснюють госпо!
дарську діяльність у середньому на 1,28 гек!
тарах землі [7].

Господарювання селян продукує частину
виробленої продукції для продажу на рин!
ку та забезпечує отримання додаткових до!
ходів. Для значної частини домогосподарств
у сільській місцевості особисте, а колись
підсобне господарство, є надійною сферою
трудової зайнятості населення і важливою
статтею сімейного бюджету. Цьому сприяє
те, що для ведення ОСГ законодавством пе!
редбачено використання земельної ділянки
розміром до 2,0 га землі, переданої фізич!
ним особам у власність, а також одержання
в натурі земельної ділянки. Внаслідок цього
ці господарства мають можливість розши!
рення власного землекористування понад
встановлені розміри сільських садиб за ра!
хунок приєднання до них виділених у натурі
земельних часток (паїв).

Усе це свідчить про наявність у частини
ОСГ складових підприємницької діяльності
і у сучасних умовах вони є тією чи іншою
мірою ринкового типу. Стосовно сучасного
стану селянських господарств можна кон!
статувати, що чисельність їх внаслідок по!
гіршення демографічної ситуації в області за
останній період дещо скоротилась: із 191,1
тис, у 2011 р. до 186,2 тис. у 2014 р. При цьо!
му розміри землі для ведення особистого
селянського господарства скоротились
відповідно з 157,4 до 146,4 тис. гектарів.

Проблемними для господарств населен!
ня залишаються умови реалізації ними час!
тини виробленої продукції до споживачів. У
розв'язанні цієї проблеми важлива роль по!
винна відводитись обслуговуючій коопе!
рації, у якій насамперед заінтересовані малі
підприємства.

Особливо відчувають ускладнення умов
реалізації надлишку виробленої продукції ті
селянські господарства, що збільшили част!
ку товарів за рахунок розширення земель!
них площ і які віддалені від ринків збуту. Мо!
тивації, що існували в минулому у підсобних
особистих господарствах: відносно сприят!
ливі закупівельні ціни, надбавки до них за
якість і кількість зданої продукції, сама си!
стема заготівель тощо, були зруйновані, а
вигідні для селян нові умови не створені.
Нині більшість сільського населення потер!
пає від диспаритету цін, невигідних умов за!
купівель, відсутності належної системи
інфраструктури заготівель [4, с. 112].

У нинішніх умовах поширеним каналом
реалізації сільськогосподарської продукції
є посередницькі структури, які здебільшого
контролюють внутрішній ринок і  мають
можливість диктувати малим та іншим това!
ровиробникам низькі ціни і отримувати за
рахунок цього значні та невиправдані дохо!
ди.  Скласти конкуренцію в закупівлях
сільськогосподарської продукції у малих
підприємствах можуть вони самі шляхом
об'єднання у різні кооперативи. Тому про!
блема пошуку шляхів підвищення ефектив!
ності діяльності особистих селянських гос!
подарств є надзвичайно актуальною.

ВИСНОВКИ
У складних фінансово!економічних умо!

вах селянські домогосподарств значною
мірою компенсують недостатній рівень ви!
робництва у сільськогосподарських підпри!
ємствах, захищають селян від економічних
катаклізмів, забезпечують їх життєву ста!
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більність і надходження грошових доходів.
У процесі реформування аграрного секто!
ра економіки різко понизився попит на най!
ману робочу силу, що призвело до значно!
го безробіття у сільській місцевості. Розши!
рення землеволодіння в господарствах на!
селення дає змогу підвищити рівень зайня!
тості населення сільських територій. З цьо!
го випливає висновок, що ситуація на внут!
рішньому продовольчому ринку в значній
мірі залежить від цих суб'єктів господарю!
вання, які виробляють більше половини за!
галь ного обсягу виробництва  валової
сільськогосподарської продукції і зміцню!
ють національну продовольчу безпеку краї!
ни. Це вимагає дієвих законодавчо!органі!
заційних заходів щодо механізму збуту то!
варної продукції домогосподарств і дер!
жавна політика повинна бути спрямована
на сприяння, підтримку та фінансову допо!
могу їх діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток земельних відносин в Україні —

надзвичайно важливий процес. Оскільки зем!
ля вважається найціннішим багатством, вдос!
коналення інструментів її обліку та контролю
постають першочерговим завданням для забез!
печення збалансованого розвитку держави.

Земельний кадастр в Україні потребує знач!
ного вдосконалення. При чому необхідно вра!
ховувати, що наша країна досі знаходиться на
перехідному етапі до ринкової економіки. І ті
кадастрові системи, які зараз ефективно фун!
кціонують у розвинених країнах (Німеччина,
Франція, США), втратять свою ефективність,
якщо бездумно екстраполювати їх принципи в
вітчизняне інституціональне поле.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи й узагальнення практич!
ного досвіду із розвитку земельно!кадастрових
систем знайшли своє відображення в працях
вітчизняних науковців: І. Бистрякова, С. Були!
гіна, Д. Добряка, В. Кривова, В. Леонця, Л. Но!
ваковського, О. Новоторова, С. Осипчука, А. Со!
хнича, М. Ступеня, А. Третяка та інших. Проте
недосконалість земельного законодавства та
недостатній рівень інформативності сучасних
земельно!кадастрових документів зумовили
потребу подальших досліджень у цьому напрямі.

УДК 502.33: 332.2

Р. Б. Таратула,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри земельного кадастру,
Львівський національний аграрний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ

ЗЕМЕЛЬНО�КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ

R. Taratula,
Ph.D., associate professor, head of the land cadastre, Lviv National Agrarian University

FOREIGN EXPERIENCE OF CADASTRE SYSTEMS

Проаналізовано світовий досвід організації земельно5кадастрової системи. Згруповано чинники розвитку земель5
но5кадастрової системи за юридичними, технічними та економічними напрямами. Визначено, що в Україні значною
проблемою є процес реєстрації інформації про земельні ресурси, права власності, використання та оцінку земель у
складі земельно5кадастрової системи. Запропоновано використовувати інформацію для побудови планів використан5
ня земель, що забезпечить збалансований розвиток земельних відносин із мінімізацією рівня забруднення довкілля.

Analyzed the international experience of the land cadastre system. Grouped factors of land cadastre system for the
legal, technical and economic fields. Determined that in Ukraine major problem is the registration of information about
land, ownership, use and assessment of lands in the land cadastre system. A use information to build land5use plans that
will ensure sustainable development of land relations with minimization of environmental pollution.

Ключова слова: земельно9кадастрові системи, інформаційне забезпечення, управління, зе9
мельні ресурси, земельна реформа.

Key words: сadastral system, information security management, land resources, land reform.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення порівняльного

аналізу зарубіжного досвіду розвитку земель!
но!кадастрових систем та розроблення на його
основі пропозицій щодо удосконалення вітчиз!
няної земельно!кадастрової системи з ураху!
ванням сучасних вимог ринкової економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для забезпечення сталого розвитку зе!

мельних відносин в Україні, потрібно вдоско!
налювати чинну земельно!кадастрову систе!
му, але таким шляхом, який використовува!
ли зарубіжні країни, знаходячись на тому ж
етапі розвитку, що і Україна зараз. Закордон!
ний досвід з питань формування і функціо!
нування земельно!кадастрової системи важ!
ливо об'єктивно проаналізувати і виокреми!
ти саме ті фактори, які матимуть позитивний
вплив на розвиток земельних відносин в Ук!
раїні.

Франція. Земельно!кадастрова система в
даній країні вважається найрозвинутішою си!
стемою у всій Європі. Метою створення фран!
цузької кадастрової системи як яскравого
представника "наполеонівських" систем, стало
достовірне та справедливе оподаткування влас!
ників та користувачів земельних ділянок.

Національна служба кадастру реалізовує
свої повноваження за трьома основними напря!
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мами (службами): адміністративний, юридич!
ний та технічний [4].

Адміністративна служба здійснює:
— формування кадастрових реєстрів;
— реєстрацію передачі права власності на

земельку ділянку;
— видачу копій та виписок з кадастрових

документів;
— нарахування податків з землі.
Юридична служба земельного кадастру:
— розмежування власності на землю;
— ідентифікацію даних про землю, її окре!

мих ділянок;
— ведення земельно!кадастрової книги.
Технічна служба:
— відновлення старих та пошкоджених кар!

тографічних планів;
— координація, перевірка та централізація

знімання земельних ділянок;
— збереження межових знаків та геодезич!

ної мережі в цілому.
Сполучені Штати Америки. З огляду на вели!

ку площу, в США не існує єдиної земельно!када!
стрової системи, дія якої б поширювалась на всю
територію країни. Кожен штат має свою кадаст!
рову систему, але основні принципи лишаються
незмінними. До цих принципів відноситься поділ
території кожного штату на кадастрові блоки та
секції. Територія штату ділиться на чотири великі

частини (по горизонталі — базовою лінією, по
вертикалі — головним меридіаном). Наступний
рівень поділу — колони та строфи, які утворю!
ють квадрати зі стороною 6 миль. І сам цей квад!
рат ділиться на 36 частин (квадрати зі стороною
в 1 милю). Кожній частині присвоюється свій іден!
тифікаційний номер. Потрібно відзначити
гнучкість підходів до класифікації земель у США,
тому що вона спрямована на вирішення конкрет!
них цілей використання земель.

Особливістю ведення кадастру в США є
Актова система реєстрації прав [5]. Держава,
виступаючи лише в ролі реєстратора, не бере
на себе ніякої відповідальності стосовно конт!
ролю за дотриманням законності здійснення
операцій з землею.

Німеччина. Головною особливістю земельно!
кадастрової системи в Німеччині є відсутність фе!
дерального рівня. Кожна федерація має свій го!
ловний офіс та регіональні представництва. Робо!
ти з реєстрації здійснених операцій з землею по!
кладені на спеціальних працівників — ліцензова!
них осіб. Ліцензію землевпорядника може отри!
мати особа, яка має необхідну університетську
освіту та два роки практичного досвіду. Окрім цьо!
го потрібно здати державний іспит [5].

Земельно!кадастрова система Німеччини
має дві складові: кадастр нерухомості та гос!
подарський кадастр [7]. В першому класифіка!

Таблиця 1. Зарубіжний досвід розвитку земельно@кадастрових систем

Джерело: систематизовано автором на основі [1; 5—7].

Країна 

Рік 
започатку-
вання 

кадастру 

Відповідальний орган Головні функції кадастрової 
системи Нормативна база 

Франція 1925 рік Національна служба 
кадастру; 
Служба національної 
документації кадастру, 
Дирекції податкових служб 
департаментів 

Облік кількості та якості земель з 
метою оподаткування, поновлення 
застарілих кадастрових планів, 
координація, перевірка і 
централізація зйомок земельних 
ділянок 

Національні директиви 
облаштування територій, 
Декрет Міністерства 
фінансів про створення 
Цифрового кадастрового 
плану 

США 1785 рік Публічна земельно-
знімальна система (PLSS) 
Головний земельний офіс 
(GLO) 

Поділ території на кадастрові блоки 
та секції, система реєстрації прав 

Декрет про землю;
Закон про гометоди 

Німеччина 16 жовтня 
1934 року 

Федеральне агентство 
картографії і геодезії (ВКВ), 
Геоінформаційний офіс 
бундестагу (BGIO) 

оподаткування та встановлення ціни 
на землю, 
земельно-оціночні роботи 

Національні та локальні 
уряди, окремі громадяни та 
бізнес 

Канада 1961 рік Департамент лісового 
господарства та розвитку 
сільських місцевостей, 
Служба інвентаризації 
земель  

Розробка єдиної класифікації 
земель, економічна оцінка, 
реєстрація землі 
 
 

Закон про реконструкцію і 
розвиток сільського 
господарства, Кадастровий 
кодекс 

Італія 1860 рік Міністерство економіки і 
фінансів, Департамент 
казначейства (організація 
обліку та оцінки 
нерухомості), департамент 
території (кількісні та якісні 
характеристики території) 

Створення і наповнення кадастру, 
зберігання і актуалізація інформації 

Закон про кадастр земель, 
Королівський декрет від 08 
жовтня 1931 року № 1572 

Іспанія середина 
ХІХ ст. 

Муніципальні органи влади Оцінка, накопичення географічної 
кадастрової інформації, базової 
інформації, оподаткування 

Громадянський кодекс, 
Закон про землю 
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ція земель здійснюється за природними, еко!
номічними та юридичними показниками. В гос!
подарському ж кадастрі поділ відбувається за
землі безпосередньо сільськогосподарського
призначення (рілля, сади, виноградники тощо),
лісогосподарські види (ліси, болота та землі, не
придатні до обробітку), землі під забудову та
інші землі (дороги, аеродроми тощо).

Для достовірної та справедливої оцінки
землі в Німеччині земельно!оціночні роботи
передбачали детальне вивчення грунтів за ге!
нетико!морфологічними ознаками для визна!
чення продуктивності тієї чи іншої ділянки
землі сільськогосподарського призначення.
Цей процес називається бонітуванням.

Інформацію, отриману в результаті боніту!
вання, в поєднанні з даними, отриманими від
економічної оцінки, можна використовувати
для оцінювання ділянки за 100!бальною шка!
лою та розподілити землі на сім груп: в першу
групу потрапляють кращі землі, а в останню,
сьому, відповідно, найгірші.

Матеріали оцінки земель сільськогосподарсь!
кого призначення використовуються для плану!
вання виробничого районування території, роз!
міщення виробничих потужностей, створення
планів перспективного використання земель.

Канада. Відповідальний за ведення кадаст!
ру орган — служба інвентаризації земель, за!
безпечує вивчення земель за однаковими для
всієї країни критеріями з метою надання по!
вних та точних даних стосовно потенційної
продуктивності земель федеральним та про!
вінційним органам влади [7]. На основі отри!
маних даних формується оптимальна система
планування і управління земельними ресурса!
ми, прогнозування трансформації угідь. Виді!
ляють чотири типи оцінки земель: для сільсько!
го господарства, лісового господарства, для
рекреаційних цілей та відтворення фауни.

Реєстраційна система дозволяє отримати
повну правову інформацію про земельну ділян!
ку, а також виконати історичний пошук, тобто
визначити всіх власників земельної ділянки від
сьогоднішнього дня до першого її власника,
звичайно, за відповідну плату. Таку роботу
можна виконати, завдяки чіткій системі нуме!
рації прав власності та наявності картографіч!
ного матеріалу на всі зареєстровані ділянки.
Історичний пошук деякі покупці землі здійсню!
ють для того, щоб провести операцію купівлі
землі з найменшим ризиком для себе [7].

Італія. В країнах, в яких діє наполеонівська
кадастрова система, до визначення просторо!
вого знаходження земельної ділянки підходять
по!різному. Так, в Італії земельний кадастр

розділяється на "горизонтальний", до нього
відносяться об'єкти, що знаходяться на гори!
зонтальній площині землі, і "вертикальний", так
званий урбаністичний, куди входять такі об'єк!
ти, як будівлі і споруди, а також об'єкти для
промислового і комерційного використання.

Досить слабкою в наполеонівської кадаст!
ровій системі є юридична сторона. В Італії дані
кадастру не вважаються правовизначними,
тобто, довідки, отримані з реєстру, не мають
юридичної сили, що тягне за собою низку пра!
вових негативних наслідків для покупців [6].

Іспанія. Кадастрова система Іспанії яв!
ляється яскравим представником наполеоні!
вської системи. Для кадастрової системи цьо!
го типу управління нею, як правило, централі!
зовано, на муніципалітети покладено виконан!
ня робіт з кадастру.

Спочатку наполеонівський кадастр мав ви!
ключно фіскальний характер, але сучасні тен!
денції розвитку світової економіки розширили
цільової діапазони кадастру [6]. В Іспанії ка!
дастр має фіскальний характер. Кадастрова си!
стема цього типу зазвичай складається з картог!
рафічної і текстової (графічної) частин. У ка!
дастр включені реєстр прав і кадастрові карти.
Реєстри, як правило, взаємодіють, але не інтег!
ровані. Додатково в кадастри включаються реє!
стри, що містять відомості природного і кліма!
тичного характеру. Так, в кадастр Іспанії вклю!
чені реєстри про грунти і природні ресурси.

Особливістю земельного кадастру саме в
Іспанії [6] є розділення його на міський та
сільський. Сільський кадастр ведеться згідно з дво!
ма напрямами: інвентаризація земель сільськогос!
подарського призначення в цілях реєстрації та
використання кадастру в цілях оподаткування.

Інформація, що міститься в земельному ка!
дастрі Іспанії, відображає не лише дані про су!
часний стан земель, а й показує зміни різного
характеру: фізичного, економічного та юри!
дичного (рис. 1).

Реєстрація зазначених змін у кадастрі не
лише дозволяє розширити інформаційну базу
для проведення максимально точних оцінок
земель та прогнозів їх використання, а й забез!
печує потенційного покупця земель інформа!
цією про попередніх власників та про форми
використання ними конкретної території.

Визначимо місце вітчизняної земельно!ка!
дастрової системи. Офіційно земельний ка!
дастр ведеться в Україні з початку 80!х років
минулого століття. На думку Р. Панас, сучасна
система включає в себе наступні елементи [4]:

— кадастрове зонування;
— кадастрові знімання;
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— бонітування грунтів;
— економічна оцінка;
— грошова оцінка і державна реєстрація зе!

мельних ділянок;
— облік кількості та якості земель та ін.
Значною проблемою проведення бонітуван!

ня в Україні є наявність застарілих баз даних,
деякі з яких містять інформацію лише за 1987 рік.
Провести достовірну оцінку та створити об!
'єктивні плани, опираючись на подібну інформа!
цію, неможливо, а оновлення баз просувається
значно повільніше, ніж необхідно, у зв'язку з
нестачею коштів в державному бюджеті.

Важливо розуміти, що сама земельно!када!
строва система в Україні, незважаючи на неак!
туальність наявних в неї даних про стан земель,
потребує принципових змін.

Візьмемо визначення, яке пропонує Закон
України "Про Державний земельний кадастр"
[2], де вказано, що Державний земельний ка!
дастр — єдина державна геоінформаційна сис!
тема відомостей про землі, розташовані в ме!
жах державного кордону України, їх цільове
призначення, обмеження у їх використанні, а
також дані про кількісну і якісну характерис!
тику земель, їх оцінку, про розподіл земель між
власниками і користувачами.

Дане визначення має ряд недоліків, оскіль!
ки не в повній мірі висвітлює принципи та
функції, які мають бути притаманні земельно!
кадастровій системі європейської держави. Для
того, щоб наблизити вітчизняну земельно!када!
строву систему до європейської, на нашу дум!
ку, не вистачає такого важливого елементу, як
реєстрації земель з усіма характеристиками, що

необхідні для сталого еколого!
економічного та соціального
розвитку територій. Тобто фор!
мування та зберігання інфор!
мації про стан, кількісні та якісні
характеристики земель, не по!
винне стати самоціллю, а дані —
використовуватись не лише в
правовому полі. Яскравим при!
кладом є Іспанія, кадастрові
бази якої містять інформацію не
лише про стан та місцезнаход!
ження землі, а й про всі зміни,
які відбувалися з тим чи іншим
об'єктом власності за весь час
ведення записів.

Враховуючи світовий досвід
регулювання земельних відно!
син [8], для формування ефек!
тивної земельно!кадастрової
системи в Україні важливо

сформувати масив інформації про: землі та зе!
мельні ділянки, права на які не оформлені, або
оформлені неправильно; невикористовувані
або неефективно використовувані землі і зе!
мельні ділянки; землі, вільні від прав третіх
сторін, придатних до використання. Ці заходи
дозволять сформувати структуру земельного
ринку, яка складається з нормативно!правової
бази, методів економічного регулювання та ін.

Таким чином, згідно з [3], сучасна земель!
но!кадастрова система, яка вибудовується з ви!
користанням сучасних інформаційних техно!
логій, у перспективі створює можливість опе!
ративно отримувати необхідну інформацію
про землі та земельні ділянки на всій території
України за рахунок користування відомостя!
ми про об'єкти кадастру, що відображені на
цифровій картографічній основі.

Тому на етапі формування єдиної націо!
нальної земельно!кадастрової системи і забез!
печення повної та достовірної інформації щодо
правового режиму земель, їх цільового призна!
чення, обмеження у їх використанні, а також
даних про кількісну та якісну характеристику
земель, їх оцінку, про розподіл земель між
власниками й користувачами, потрібно врахо!
вувати, що досі залишаються тимчасово не вне!
сені до земельного кадастру відомості попе!
редніх років про всі його об'єкти, які задоку!
ментовані на паперових носіях. Важливо за!
значити, що в разі виявлення розбіжностей між
відомостями електронного та паперового зе!
мельного кадастру, відомості на паперових но!
сіях матимуть юридичну перевагу над елект!
ронними.

 

ЗЕМЕЛЬНО КАДАСТРОВА СИСТЕМА 
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ін
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х 

 

Економічні 

 

Юридичні 

Зміни в використанні або призначені об’єкта 
нерухомості, якщо вони не супроводжуються 

змінами фізичного характеру 

 

Фізичні 

Нове будівництво 

Добудова, реконструкція, часткове або повне 
знесення існуючих будівель 

Зміна структури посівних площ або форм 
використання землі 

Передача права власності або виникнення 
будь-якого іншого права 

Відокремлення частини об’єкту нерухомості, 
відділення чи поєднання з іншим об’єктом 

Рис.  1. Характеристика змін у даних земельно@кадастрової
системи Іспанії

Джерело: сформовано автором на основі [7].
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, ефективна робота земельно!
кадастрової системи в Україні — єдиний спосіб
наведення порядку в правовому аспекті вико!
ристання земель, в тому числі, сільськогоспо!
дарського призначення.

Світовий досвід показує, який вигляд по!
винна мати сучасна, ефективна, добре органі!
зована земельно!кадастрова система. Не!
від'ємними складовими такої системи повинні
бути юридична, технічна та економічна сторо!
ни (як, наприклад, у Франції та Іспанії). Юри!
дична частина кадастру розкриватиме інфор!
мацію про усіх власників та користувачів землі
від сьогодення до початку ведення записів
(історичний аспект реєстрації прав власності
добре представлений в земельно!кадастровій
системі Канади), технічна сторона міститиме
дані про фізичний, хімічний склад грунту, гео!
графічне місцезнаходження ділянки, її форму
та розмір, а економічна — про способи вико!
ристання цієї землі (в господарських цілях, за!
лісення, забудова тощо).

Отриману багатошарову інформацію необ!
хідно використовувати для побудови планів
використання земель в майбутньому (аналогі!
чних німецьким) для отримання максимальної
вигоди з кожної окремо взятої ділянки одно!
часно зі здійсненням мінімального впливу на
рівень забруднення земель. Крім того, в Україні
значною проблемою досі лишається процес
реєстрації інформації про земельні та інші при!
родні ресурси, права власності, використання
та оцінку земель у складі земельно!кадастро!
вої системи. Державний земельний кадастр
повинен стати системою не лише реєстрації,
накопичення і узагальнення даних про землі та
території, а й системою обліку, управління і
забезпечення збалансованого розвитку країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Соціально!економічна нестабільність розвит!
ку країни негативним чином позначилася на інве!
стиційній діяльності підприємств у кожному регі!
оні, зумовила зниження інвестиційної привабли!
вості регіонів та погіршення інвестиційного кліма!
ту у них. Брак інвестицій не дозволяє розкрити
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ESTIMATION OF DIRECT INVESTMENTS
OF ZAPORIZHZHYA AREA AFTER 2010—2015 YEARS

У статті здійснено оцінку прямих інвестицій Запорізького регіону та визначено конкурентні переваги, система5
тизовано ключові перешкоди для інвестиційної діяльності регіону. На основі статистичних даних у статті обгрунто5
вано тенденції зниження прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) як в Запорізьку область, так і з неї.
Розглянуто розподіл прямих інвестицій регіону за географічною структурою, територіальним розподілом та видами
економічної діяльності.

Виокремленно конкурентні переваги регіону: географічне розташування, природні ресурси, інфраструктура,
кадровий потенціал, активність регіональної влади, наявність фінансових ресурсів та об'єктів привабливих для інве5
стування. Серед негативних чинників щодо залучення іноземного капіталу постають такі: нерозвиненість інфра5
структури території області, недосконалість системи оподаткування та митних процедур, нестабільність законодав5
ства, корумпованість, бюрократизм. Більшість підприємств залишилися технологічно відсталими, енергоємними, зі
слабкою диверсифікацією продуктів і ринків.

З метою зупинення падіння обсягів прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з регіону необхідно
покращувати інвестиційне середовище через розробку комплексу заходів, що полегшують діяльність інвесторів у
регіоні.

In the article realizable estimation of direct investments of the Zaporizhzhya region and competitive edges and
systematized key obstacles are certain for investment activity of region. On the basis of statistical data in the article the
tendencies of decline of direct foreign investments (equity) are reasonable both in the Zaporizhzhya area and from her.
Distribution of direct investments of region is considered after a regional pattern, territorial distribution and types of
economic activity. Selection competitive edges of region: geographical location, natural resources, infrastructure, skilled
potential, activity of regional power, presence of financial resources and objects attractive for investing.

Among negative factors in relation to bringing in of foreign capital such appear: lack of development of infrastructure
of territories of area, imperfection of the system of taxation and custom procedures, instability of legislation, corrupted,
bureaucratism. Most enterprises remained backward technologically, power5hungry, with weak diversification of foods
and markets.

With the aim of stop of falling of volumes of direct foreign investments (joint5stock capital) from a region it is
necessary to improve an investment environment through development of list measures that facilitate activity of investors
in a region.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, конкурентні перева9
ги, чинники, регіон.

Key words: direct foreign investments, investment activity, competitive edges, factors, region.

внутрішній потенціал регіонів, ефективно викори!
стати наявні ресурси і розширити галузевий спектр
інвестиційної діяльності. А внаслідок надмірного
нарощування інвестиційного потенціалу високо!
затратних галузей неможливо добитися успіху в
економічному розвитку всього регіону.

Падіння обсягів інвестиційної діяльності при!
зводить до нестачі коштів на оновлення основних
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та оборотних фондів, реалізацію інвестиційних
проектів, ведення будівельних робіт. У той же час
зупинка інвестиційних проектів призводить до
зниження темпів розвитку економіки. У сукуп!
ності спільно зі зниженням рівня довіри потенц!
ійних та діючих інвесторів до місцевих органів ви!
конавчої влади та органів місцевого самоврядуван!
ня стосовно можливості реалізації інвестиційних
проектів це призводить до загальної стагнації гос!
подарства окремих регіонів [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розробку теорії регіональ!
ного розвитку присвячено праці багатьох вітчиз!
няних і зарубіжних економістів таких як Аптекар
С.С., Буркинський Б.В., Воротін В.Є., Геєць В.М.,
Гранберг О.Г., Данилишин Б.М., Долішній М.І.,
Зайцева Л.М., Морозюк Н.С., Рибак В.В., Сологуб
О.П., Прокопенко М.Д., Чумаченко М.Г. та інші.

Макроекономічна нестабільність у країні, по!
силює невизначеність для інвесторів, а разом з тим
зайняття ними вичікувальної позиції, що спричи!
нило значне зниження загального обсягу інвес!
тицій, вкладених в економіку області. Вивченість
цієї проблематики в регіональному розрізі обумо!
вила необхідність подальших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті є проведення оцінки прямих іно!

земних інвестицій Запорізького регіону за 2010—
2015 рр., визначення конкурентних переваг регіо!
ну і систематизація ключових перешкод для інве!
стиційної діяльності.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Запорізький регіон є одним із інвестиційно
привабливих регіонів України із значним науко!
во!технічним і виробничим потенціалом.

Конкурентні переваги регіону:
— вигідне економіко!географічне положення

для організації ефективної логістичної структури
з використанням авіаційних, залізничних, автомо!
більних, водних (морських і річних) шляхів, що

створює додаткові можливості для внут!
рішньої та зовнішньої торгівлі, посилює
інвестиційну привабливість області з
точки зору транзитного потенціалу;

— ресурсні цінності налічують на те!
риторії області понад 20 видів корисних
копалин. Запорізька область є поста!
чальником на внутрішній та зовнішній
ринки залізної руди, каоліну, вогнетрив!
кої глини, формувальних пісків, буді!
вельних й облицювальних каменів;

— в області 18 ділянок загальною
площею майже 900 га пропонуються під
промислові зони, з них 14 площею 790 га
відповідають вимогам законодавства для
розміщення індустріальних парків;

— один із найбільших промислових центрів
України і Східної Європи. На частку промисло!
вості припадає більша частина ВВП регіону. Ос!
нову промисловості регіону складають металург!
ійний, машинобудівний та енергетичний комплек!
си;

— Запорізький край — провідний центр вітчиз!
няного авіаційного двигунобудування, ви!
робництва трансформаторів та іншої високотех!
нологічної продукції, яка є фірмовим брендом, мар!
кою світового класу якості та надійності;

— один із найбільших виробників сільськогос!
подарської продукції та виробів харчової промис!
ловості серед регіонів України;

— регіон із висококваліфікаційною робочою
силою [2].

Згідно з дослідженнями Київського міжнарод!
ного інституту соціології у рейтингу інвестицій!
ної привабливості 2014 року серед регіонів Украї!
ни Запорізька область посіла загальне 12 місце, а
також: 3 місце — за фактором застосування інно!
вацій, 7 — за наявністю природних та земельних
ресурсів, 9 — за величиною споживчого ринку; 10
— за діловою активністю.

Впродовж 2010—2014 років залучення прямих
іноземних інвестицій до економіки Запорізького
регіону характеризувалося позитивною динамі!
кою. Водночас напружені соціально!економічна та
політична ситуації в Україні наприкінці 2013 року
та у 2014 році, девальвація гривні, уповільнена еко!
номічна активність іноземних інвесторів спричи!
нили значне зниження загального обсягу інвес!
тицій, вкладених в економіку області: з 1124,7 до
1039,8 млн дол. США.

Як наслідок, зростання у 2010—2012 роках по!
казника обсягу прямих іноземних інвестицій на
одного мешканця області на 23 % до 637,2 дол.
США змінилося у 2013—2014 роках його падінням
на 22 % до 497,4 дол. США [2].

Аналіз даних таблиці 1 демонструє чітке зрос!
тання показника абсолютного приросту та темпу
зростання базисним методом, крім 2015 р. (на
31.12.2015). Найбільший абсолютний приріст був
на початок 2014 р. склав 172,6 млн дол. США, або
на 18,1% більше в порівнянні з початком 2011 р.

952,8

987,6

1077,6

1125,4

931,7

1039,8

0 200 400 600 800 1000 1200

2011

2012

2013

2014

2015

31.12.2015

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)
в Запорізькій області (на початок року), млн дол. США

Джерело: побудовано автором за даними [3].
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При ланцюговому обрахунку найбільше зрос!
тання було на початку 2013 р., тобто на 90,0 млн
дол. США, або на 9,1% більше в порівнянні з по!
чатком 2012 р.

Проте на 31.12.2015 р. відбулося зниження аб!
солютного приросту на 108,1 млн дол. США (на
10,4% менше).

Обсяг внесених з початку інвестування прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в
економіку області на 31 грудня 2015р. становив
931,7 млн дол. США.

У 2015р. в економіку області іноземними інве!
сторами вкладено 21,7 млн дол. США прямих інве!
стицій (акціонерного капіталу). Зменшення капі!
талу за цей період становить — 129,8 млн дол., у
т.ч. за рахунок курсової різниці — 120,6 млн дол.
[3].

За географічною структурою 76,7% прямих
іноземних інвестицій надходили до Запорізької
області від країн Європейського Союзу (714,7 млн
дол.), з інших країн світу — 217,0 млн дол. (23,3%).

Інвестиції надійшли зі 49 країн світу. До десят!
ки основних країн!інвесторів, на які припадає
95,0% загального обсягу прямих інвестицій, вхо!
дять: Кіпр — 436,0 млн дол., Швеція — 169,9 млн
дол., Корея, Республіка — 150,0 млн дол., Естонія
— 31,2 млн дол., Ірландія — 29,7 млн дол., Панама
— 20,7 млн дол., Словаччина — 19,1 млн дол.,
Швейцарія — 12,2 млн дол., Бермудські Острови
— 9,7 млн дол. та Нідерланди — 6,4 млн дол.

За територіальним розподілом основна част!
ка іноземного капіталу — 94,5 % (станом на
31.12.2015 р.) — сконцентрована у м. Запоріжжя і
лише 5,5% припадає на інші 24 території області
(райони, міста обласного значення, серед них:
Вільнянський район — 1,7%, м. Бердянськ — 0,8,
Запорізький — 0,3, по 0,1% припадає на Пологі!
вський Токмацький, Якимівський райони).

Протягом 2010—2013 років інвестори вклали
кошти у сільське господарство, машинобудуван!
ня, будівництво, фінансову діяльність, операції з
нерухомістю, торгівлю, ремонт автомобілів, ме!
талургійне виробництво, виробництво гумових і
пластмасових виробів, постачання електрое!
нергії, газу, пари. У 2014 році абсолютне збіль!
шення іноземного капіталу спостерігалося лише
у виробництві хімічних речовин і хімічної про!
дукції.

За підсумками 2015 року 65,6 % загального об!
сягу іноземного капіталу зосереджувався у про!
мисловості (610,8 млн дол.), у т. ч. переробній —
57,8 % (538,6 млн дол.), постачанні електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря — 5,6 %,
(52,3 млн дол.).

Серед галузей переробної промисловості у ви!
робництво харчових продуктів, напоїв і тютюно!
вих виробів внесено 229,0 млн дол., у виробництво
автотранспортних засобів, причепів і напівпри!
чепів та інших транспортних засобів — 150,9 млн
дол., металургійне виробництво, виробництво го!
тових металевих виробів, крім виробництва машин
і устатковання — 94,6 млн дол., у виробництво
електричного устатковання — 52,9 млн дол.

В організації, що здійснюють фінансову та
страхову діяльність внесено 196,3 млн дол. (21,1%),
у підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ре!
монту автотранспортних засобів і мотоциклів вне!
сено 43,9 млн дол. (4,7%), в організації, що здійсню!
ють операції з нерухомим майном — 35,8 млн дол.
(3,8%), у професійну, наукову та технічну
діяльність — 20,8 млн дол. (2,2%).

Заборгованість підприємств області за креди!
тами та позиками, торговими кредитами та інши!
ми зобов'язаннями (борговими інструментами) пе!
ред прямими інвесторами на 31 грудня 2015 р. ста!
новила 382,6 млн дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу та боргових інструментів)
на 31 грудня 2015 р. становив 1314,3 млн дол.

При аналізі обсягів інвестицій з Запорізької
області, можна зазначити, що відбувався спад до
початку 2014 р., потім зростання показника до 48,1
млн дол. США і різке падіння до рівня 25,0 млн дол.
США станом на 31.12.2015 р. Графічно це демон!
струє рисунок 2.

 Аналіз динаміки прямих інвестицій із області
наведемо у таблиці 2.

Проаналізувавши дані таблиці 2 спостерігаємо
зниження абсолютного приросту базисним мето!
дом протягом 2011—2013 рр. Проте на початок 2014 р.
відбулося незначне збільшення цього показника до
5,1 млн дол. США, або на 11,9%, а на початок
2015 р. зменшення склало на 9,0 млн дол. США, або
на 20,9% менше. Це падіння поглибилося і станом
на 31.12.2015 року склало на 41,9% або на 18,0 млн
дол. США менше в порівнянні з базисним роком.

Роки 

Інвестиції в 
економіку 
області, 
млн дол. 
США 

Абсолютний приріст, млн
дол. США Темп зростання, % Темп приросту, % 

базисний ланцюговий базисний ланцюговий базисний ланцюговий 

2011 952,8 - - 100,00 - - - 
2012 987,6 34,8 34,8 103,7 103,7 3,7 3,7 
2013 1077,6 124,8 90,0 113,1 109,1 3,1 9,1 
2014 1125,4 172,6 47,8 118,1 104,4 18,1 4,4 
2015 1039,8 87,0 -85,6 109,1 92,4 9,1 -7,6 
31.12.2015 931,7 -21,1 -108,1 97,8 89,6 -2,2 -10,4 

Таблиця 1. Основні показники динаміки інвестицій у Запорізьку область (на початок року)

Джерело: розраховано автором самостійно.
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При ланцюговому обрахунку спостерігаємо
аналогічну ситуацію. Найбільше зниження інвес!
тицій з області було у 2014 році. Абсолютний
приріст зменшився на 14,1 млн грн., або на 29,3%.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капі!
талу) з області в економіку країн світу на 31 груд!
ня 2015 р. становив 25,0 млн дол., у т. ч. у країни
ЄС — 2,2 млн дол. (8,9% загального обсягу), в інші
країни світу — 22,8 млн дол. (91,1%).

Прямі інвестиції з області здійснено до 13
країн світу, переважна їхня частка спрямована до
Російської Федерації (77,5%).

Вимоги інвесторів області за борговими інстру!
ментами до підприємств прямого інвестування за
кордоном на 31 грудня 2015 р. становили 0,6 млн
дол. Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонер!
ного капіталу та боргових інструментів) в еконо!
міку країн світу становив 25,6 млн дол.

Розглянемо обсяг інвестицій в економіку об!
ласті та з економіки в інші країни світу (рис. 3).

З рисунка 3, видно, що маємо значний розрив
у обсягах інвестицій з Запорізької області та у
область (на початок 2014р. це склало 24,4 разів, а
на 31.12.2015 р. — 37,3 р.). Прямі іноземні інвес!
тиції в область значно випереджають інвестиції з
області. Це зумовлено незначною кількістю інве!
сторів з Запорізької області та великою кількістю
іноземних інвесторів, які з закінченням як політич!
ної, так і економічної кризи готові вкладати свої
кошти в інвестиційно привабливу Запорізьку об!
ласть.

За даними статистичного спостереження в ос!
танні п'ять років область стабільно входила в де!
сятку регіонів України за загальним обсягом за!
лучених прямих іноземних інвестицій. За підсум!

ками 2014 року область посіла 10 місце за
цим показником, в її економіці працювало
1,9 % вкладеного в Україну прямого іно!
земного капіталу [2].

Запорізька область, як і вся Україна,
переживає інвестиційний застій. Другий
чинник — це політична ситуація, не дуже
добрі показники щодо корупції та сприян!
ню бізнесу на місцях.

За експертною оцінкою інвестиційно!
го середовища Запорізької області
(підсумки щорічного опитування облдер!
жадміністрацією економічно активних

підприємства регіону) серед основних негативних
чинників щодо залучення іноземного капіталу на!
зиваються: нерозвиненість інфраструктури тери!
торій області, недосконалість системи оподатку!
вання та митних процедур, нестабільність законо!
давства, корумпованість, бюрократизм. Більшість
підприємств залишилися технологічно відсталими,
енергоємними, зі слабкою диверсифікацією про!
дуктів і ринків.

На імідж регіону в цілому та на його інвести!
ційну привабливість позитивно впливає успішний
досвід реалізації інвестиційних проектів. У 2014
році за підтримки облдержадміністрації за раху!
нок коштів інвесторів забезпечено реалізацію про!
ектів з:

— будівництва парків вітрових та сонячних
електростанцій на території південних районів
області (інвестори — ТОВ "Вінд Пауер" ДТЕК,
Euro Cape New Energy та ТОВ "Токмак Солар
Енерджи"), заплановані обсяги інвестицій по яких
складають 900 млн євро, 700 млн євро та 11,3 млн
дол. США відповідно;

— будівництва підприємства з видобутку та
переробки марганцевих руд Велико!Токмацького
родовища на території Токмацького району (інве!
стор — торгово!промислова компанія "Хунсін"),
обсяг інвестицій — 1 млрд дол. США;

— розширення виробництва на ВАТ "Запорізь!
кий титано!магнієвий комбінат" (інвестор — "То!
лексіс Трейдинг ЛТД"), загальний обсяг інвестицій
— 110 млн дол. США [2].

У Стратегії регіонального розвитку Запо!
різької області на період до 2020 року визначені
основні завдання для стимулювання залучення
інвестицій, які полягають в наступному [4]:

Джерело: побудовано автором за даними [3].
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Рис. 2. Динаміка обсягів прямих іноземних
інвестицій з області (на початок року), млн дол. США

Роки 

Інвестиції з 
регіону, 
млн дол. 
США 

Абсолютний приріст, млн
дол. США Темп зростання, % Темп приросту, % 

базисний ланцюговий базисний ланцюговий базисний ланцюговий 

2011 43,0 - - 100,00 - - - 
2012 42,1 -0,9 -0,9 97,9 97,9 -2,1 -2,1 
2013 41,6 -1,4 -0,5 96,7 98,8 -3,3 -1,2 
2014 48,1 5,1 6,5 111,9 115,6 11,9 15,6 
2015 34,0 -9,0 -14,1 79,1 70,7 -20,9 -29,3 
31.12.2015 25,0 -18,0 -9,0 58,1 73,5 -41,9 -26,5 

Таблиця 2. Основні показники динаміки прямих інвестицій із Запорізької області
(на початок року)

Джерело: розраховано автором самостійно.
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— підготовка інвестиційних продуктів;
— забезпечення інформаційної та інституцій!

ної підтримки, а також маркетингового обслуго!
вування інвестиційної діяльності;

— підвищення промислового потенціалу регі!
ону;

— розвиток логістично!транспортного потен!
ціалу;

— реалізація будівельного потенціалу регіону.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Таким чином, падіння обсягів залучення інве!
стицій на сьогодні є: політична та законодавча не!
стабільність, погіршення соціально!економічної
ситуації в країні, значний податковий та адмініст!
ративний тиск, високий рівень корумпованості та
бюрократизму, значний рівень інфляції в країні та
складність реєстраційних, ліцензійних і митних
процедур [5].

З метою зупинення падіння обсягів прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з
регіону необхідно покращувати інвестиційне се!
редовище через розробку комплексу заходів, що
полегшують діяльність інвесторів в Україні (за!
хист прав інвесторів та надання гарантії інозем!
ним інвесторам щодо стабільності умов ведення
бізнесу в регіоні шляхом розстрочки термінів вип!
лати кредитів, застосування норм прискореної
амортизації та ін. з метою не допущення зупинки
реалізації вже діючих інвестиційних проектів) та
здійснення скоординованої інформаціно!марке!
тингової політики.
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Рис. 3. Динаміка обсягів прямих інвестицій в економіку Запорізької області
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Джерело: побудовано автором за даними [3].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Екстенсивний розвиток аграрних підпри!

ємств на теперішній час вказують на життєву
необхідність подальшого ефективного функ!
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Розглянуто класифікацію інновацій, що дає можливість конкретизувати напрями інноваційного процесу. Визна5
чено елементи економічного механізму розвитку інноваційної діяльності в АПК. Надано характеристику умов, що
визначають здатність галузевого виробництва до інноваційного розвитку залежно від вибраного стратегічного на5
пряму. Охарактеризовано стратегії державної інноваційної політики у різних країнах світу. З'ясовано основні на5
прями державної політики інноваційного розвитку АПК України на сучасному етапі. Доведено, що перехід до інно5
ваційної моделі розвитку є пріоритетним напрямом розвитку вітчизняного АПК.

We consider the classification of innovation that makes it possible to specify areas of the innovation process. Certain
elements of the economic mechanism of innovation in agribusiness. The conditions that determine the ability of the
industry to manufacture innovative development. The characteristic of state innovation policy strategies in different
countries. Found out the main directions of state policy of innovative development of agriculture of Ukraine today. It is
proved that the transition to an innovative model of development is a priority for the development of national APC.

ціонування виключно по інноваціях. Тому для
підвищення конкурентоспроможності сіль!
ського господарства, досягнення зростання
виробництва і мотивації до підвищення про!
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дуктивності праці, розвитку сільських тери!
торій необхідний перехід аграрного сектора
економіки на інноваційний шлях розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

 Вивчення літературних вітчизняних джерел
показало, що під інноваційним розвитком,
перш за все розуміють конструктивну творчу
динаміку, що забезпечує створення і реаліза!
цію інновацій. Також у багатьох наукових пра!
цях обгрунтовано доцільність ведення іннова!
ційних пошуків та впровадження їх результатів
у виробничі процеси для АПК. Дану тематику
в своїх працях виклали О. Єлісєєнко [1], О. Ми!
тяй [2], В. Покотилова [3], І. Салькова [4], К. Со!
ловчук [5], Л. Школьник [7] та інші науковці,
що приділяли увагу в своїх працях функціону!
ванню інноваційного розвитку АПК. Проте не!
зважаючи на значну кількість публікацій та їх
наукову значущість, у сучасних динамічних
умовах господарювання інноваційний розвиток
АПК України потребує від науковців постійних
детальних досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає в дослідженні тео!

ретичних основ інноваційного розвитку АПК
України та обгрунтуванні необхідності впро!
вадження інновацій у виробничу діяльність аг!
ропромислових підприємств для підвищення
ефективності господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведені дослідження вказують на те, що
важливим напрямом у діяльності підприємств

АПК є процеси модернізації та інноваційної
діяльності, бо його подальший розвиток не!
можливий без переходу на інноваційний шлях.
Інноваційну діяльність ми розуміємо як про!
відний напрямок та головний інструмент мо!
дернізації при створенні, розробці та розпов!
сюдженні нововведень. Належного успіху у
розвитку інноваційної діяльності можна до!
сягти лише маючи відповідну інноваційну
інфраструктуру, яка надає різноманітні по!
слуги (накопичує і передає інформацію щодо
різних інноваційних продуктів, акумулює не!
обхідні для здійснення інновацій фінансові ре!
сурси).

Дослідження вітчизняних науковців свід!
чать про те, що дійсну участь в інноваційних
процесах здатні брати не більше 3% підпри!
ємств аграрного сектору. За таких умов, навіть
за наявності суттєвого приросту інноваційних
ресурсів, існує ризик збиткового їх викорис!
тання [7, с. 2]. Суть інновації полягає в ново!
введенні в галузь техніки, технології, органі!
зації праці, управління, а також у інші сфери
наукової та соціальної діяльності, що засно!
вані на використанні досягнень науки і пере!
дового досвіду, що є кінцевим результатом
інноваційної діяльності. Важливим етапом
вивчення інновацій є їх класифікація за озна!
ками, що найбільш повно відображена в таб!
лиці 1.

Класифікація інновацій дає можливість
конкретизувати напрями інноваційного про!
цесу, комплексно оцінити його результа!
тивність, сформувати економічні механізми й
організаційні форми управління інноваційною
діяльністю, визначити засоби реалізації інно!
вацій на ринку, здійснювати прив'язку до типу

Таблиця 1. Класифікація інновацій

Джерело: удосконалено автором на основі літературних джерел [1; 4; 6].

Класифікаційна ознака Вид інновацій
Місце в системі організації На вході; у структурі організації; на виході
Відношення до існуючої системи Заміщаючі; змінюючі; поворотні; відкриваючі; ретронововведення 
Ступінь новизни Фундаментальні; раціоналізуючі; модернізуюючі
Характер результатів Продуктові; процесорні

Галузь застосування Технологічні; виробничі; економічні; торгові; соціальні; управлінські; 
організаційні 

Сфера докладання Процесорні; галузеві; продуктові
Поширеність Одиничні; дифузійні 
Результативність Висока; середня; низька
Ефективність Економічна; соціальна; екологічна; виробнича; інтегральна 
Охоплення очікуваної частки ринку Локальні; зональні; регіональні; загальнодержавні; світові; стратегічні 
Термін розробки та реалізації Короткострокові; середньострокові; довгострокові
Темпи здійснення Швидкі, повільні; зростаючі, загасаючі, рівномірні; стрибкоподібні 

Основи інновацій 
Відкриття, винаходи, патенти; раціоналізаторські пропозиції; ноу-хау; 
товарні знаки, торгові марки, емблеми; нові інформаційні, фінансові, 
маркетингові та інші технології та документи 

Рівень ризику Безризикові; низько-, середньо-, високо ризикові 
Витрати Низьковитратні; середньовитратні; високо витратні 
Задоволення потреб Державні; галузеві; господарські; індивідуальні
Можливості комерціалізації Позаринкові; для внутрішнього ринку; для зовнішнього ринку 
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інноваційного процесу, певної інноваційної
стратегії.

Для розвитку АПК доцільно виділити чо!
тири типи інновацій: селекційно!генетичні;
техніко!технологічні та виробничі; організа!
ційно!управлінські та економічні; соціально!
економічні. Вважаємо, що для реалізації
інноваційного розвитку вагоме значення ма!
ють радикальні інновації, які реалізують мас!
штабні науково!технічні розробки. В свою
чергу раціоналізуючі інновації направлені на
часткову видозміну технологічних процесів.
Слід зазначити, що у сучасних економічних
умовах інновація потребує чіткої мети та
комплексного техніко!економічного обгрун!
тування.

Формування ефективного інноваційного
розвитку — це шлях, який базується на поглиб!
ленні поєднання цілей агропромислового
підприємства, його підсистем, цілей кожної
особистості, яка працює в колективі, вдоско!
наленні її діяльності, вдосконаленні бізнес!
процесів для досягнення загальних стратегіч!
них цілей.

Інноваційний розвиток АПК неможливий
без формування чіткого механізму, що має
включати стратегічне управління інноваціями,
спрямоване на розробку заходів, програм,

проектів досягнення намічених цілей, виходя!
чи з потенціалу НДДКР, виробничого потенц!
іалу підприємств, зовнішніх і внутрішніх фак!
торів, потреб споживачів у нововведеннях.
Також необхідною умовою розвитку АПК є
планування інновацій, що включає інструмен!
тарій, правила, інформацію і процеси, спрямо!
вані на досягнення кінцевих цілей. Сприятиме
інноваційному розвитку також державна
підтримка і стимулювання інноваційної під!
приємницької діяльності, система фінансуван!
ня інноваційних процесів, що включає багато!
канальні джерела надходження фінансових
ресурсів, принципи вкладення акумульованих
коштів.

Можливість агропромислового виробницт!
ва до інноваційного розвитку визначається
інноваційним потенціалом, тобто здатністю
підприємств впроваджувати, притягати і реалі!
зовувати інновації у рамках вибраного страте!
гічного напряму розвитку [2, с. 67]. Перехід до
інноваційної моделі розвитку є одним із пріо!
ритетних напрямів розвитку економіки Украї!
ни та ключовим чинником, що визначає перс!
пективи розвитку наукового та інноваційного
потенціалу країни в цілому. Оновлення техні!
ки, розробка і впровадження нової продукції
та технологій сприяють підвищенню конкурен!

Таблиця 2. Характеристика умов, що визначають здатність галузевого виробництва
до інноваційного розвитку залежно від вибраного стратегічного напряму

Джерело: [3, с. 67—68].

Складові організаційно-
економічного механізму 

АПК 

Стратегічний напрям інноваційної діяльності аграрного галузевого виробництва 

Самостійне виробництво 
інновацій 

Інтеграція діяльності з 
науковими організаціями

Відставання з 
мінімальними затратами

Поступове 
впровадження 

окремих інноваційних 
елементів 

Прикладні дослідження 
і розробки 

Чіткий аналіз і 
інформованість про стан 
ринку техніки, технології, 
необхідних для 
галузевого виробництва 

Ефективне 
впровадження розробок 
у виробництво 

Здатність розробляти 
нові технології і опти- 
мально управляти 
виробничими процесами

Оцінка можливостей, 
орієнтація на 
споживача 

Виробницто Виробництво аграрної 
продукції із 
застосуванням системи 
поступального зростання 
рівня інноваційного 
виробництва 

Виробництво з 
оперативним 
впровадженням 
інноваційних продуктів 

Високопродуктивне 
економічно ефективне 
виробництво 

Гнучка, адаптивна 
структура галузевого 
виробництва 

Фінансове забезпечення Необхідність наявності 
істотних сум ризикованих 
капіталовкладень 

Швидка мобілізація 
значних власних, 
позикових і запозичених 
капіталовкладень 

Наявність значних 
матеріально-технічних і 
фінансових ресурсів 

Наявність початкових 
або середніх 
матеріально- 
технічних і фі- 
нансових ресурсів 

Організаційне 
забезпечення 

Гнучка структура, здатна 
до адаптації, до змін 

Поєднання гнучкої, 
адаптивної структури з 
економічно ефективною

Організаційна структура 
механічного типу 

Гнучка структура 
управління 
органічного типу 

Кадрове забезпечення Оцінка наявного 
інтелектуального 
потенціалу підприємства,
якісна характеристика 
кадрів, підвищення 
кваліфікації 

Оцінка інтелектуального 
потенціалу кадрів, 
запрошення фахівців 
наукових організацій 

Підвищення 
ефективності кадрового 
потенціалу, 
підвищення мотивації 
 

Зростання рівня 
інтелектуальноо 
розвитку кадрів, 
підвищення 
кваліфікації 
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тоспроможності підприємств як на внутрішнь!
ому, так і на зовнішньому ринках, а значить
економічному зростанню [1, с. 12]. Необхідним
є формування науково обгрунтованої та соц!
іально!орієнтованої інноваційної моделі струк!
турної модернізації [4, с. 40—41].

Впровадження інновацій галузевого вироб!
ництва неможливе без фінансового забезпе!
чення та напряму інноваційного розвитку. Це
дозволить оцінити реальну здатність до інно!
ваційного розвитку. Характеристику умов, що
визначають здатність агропромислового ви!
робництва до реалізації певної інноваційної
стратегії, можна представити наступним чином
(табл. 2).

Можливість здійснювати інноваційну
діяльність визначається потенційною здатні!
стю галузевого виробництва (інноваційним
потенціалом) і сукупністю умов (зовнішніх і
внутрішніх чинників), які сприяють або пере!
шкоджають реалізації інновацій. Основними
факторами, що впливають на розвиток та
інноваційну діяльність АПК є організаційно!
економічні, інституційні та техніко!техно!
логічні.

При формуванні стратегії інноваційної ді!
яльності принципово важливим є вибір визна!
чального вектора державної політики та стра!
тегії сталого розвитку. В провідних державах

світу склалися і реалізуються різні стратегії,
організаційно!економічні елементи, які форму!
ють і стимулюють інноваційну політику держа!
ви (табл. 3).

Розглядаючи інноваційний розвиток АПК
визначено, що можливість агропромислового
виробництва до інноваційного розвитку визна!
чається інноваційним потенціалом, тобто здат!
ністю підприємств впроваджувати і реалізову!
вати інновації у рамках вибраного стратегічно!
го напряму розвитку.

Основними напрямами державної політи!
ки інноваційного розвитку АПК України на
сучасному етапі повинні стати: забезпечення
сприятливих умов для здійснення модерні!
зації виробничої бази агропромислових
підприємств, підвищення інноваційної сприй!
нятливості і інвестиційній привабливості аг!
ропромислового виробництва; прийняття
концепції партнерства держави, наукового
співтовариства і агробізнесу в досягненні па!
раметрів державних галузевих програм і про!
ектів формування внутрішнього ринку спо!
живання продовольства і експортного потен!
ціалу продукції АПК; створення дієвої інфра!
структури генерації наукових знань і
здійснення інноваційних процесів, спрямова!
ної на формування ринку продукції відпові!
дно до попиту споживачів; підвищення ролі

Таблиця 3. Стратегії державної інноваційної політики у різних країнах світу

Джерело: [6, с. 134].

Напрями інноваційної 
політики 

Основні організаційно-економічні 
елементи Країни 

Формування національної 
інноваційної політики Реструктуризація держсектора науки Болгарія, Польща, Литва 

 Інтеграція науки і освіти Латвія, Естонія, Чеська Республіка 

 Залучення малого і середнього бізнесу в 
інноваційну діяльність 

Румунія, Чеська Республіка, 
Словаччина, Латвія, Естонія, 
Туреччина, Чилі 

 Визначення пріоритетних експортних 
напрямів у галузі високих технологій 

Чеська Республіка, Румунія, Чилі, 
Туреччина 

Оптимізація структури 
національної інноваційної 
системи 

Адаптація державної системи управління 
і планування до особливостей 
інноваційної системи 

Японія, Норвегія, Індія, Чилі 

 Оптимізація державного фінансування 
науки й інноваційної сфери 

США, Франція, Велика Британія, 
Данія, Норвегія, Швеція, Австралія 

 Розвиток фундаментальних досліджень Велика Британія, Швеція, Словенія 

Стимулювання інноваційної 
кооперації бізнесу й науки 

Стимулювання зближення корпорацій, 
бізнесу і наукового сектора США, Фінляндія 

 
Великі державні вкладення в науку та 
інноваційну сферу, залучення 
національного приватного капіталу 

Ізраїль, Фінляндія 

 
Стимулювання інноваційної активності 
приватного сектора із залученням 
іноземних капіталів в інноваційну сферу 

Велика Британія, Ірландія, Китай,  
П. Корея, Малайзія, Індія, Ізраїль 

 Стимулювання ініціатив регіонів Франція, Німеччина, Фінляндія 
Налагодження внутрішніх 
інноваційних мереж 

Створення особливих умов для утворення 
зв’язків в інноваційній сфері США, Норвегія, Ірландія 
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регіонів в розвитку інноваційних процесів в
аграрному секторі, застосування методів
сприяння інноваціям.

ВИСНОВКИ
Інноваційний розвиток у сучасних еконо!

мічних умовах інновація потребує чіткої мети
та комплексного техніко!економічного об!
грунтування. Розвиток АПК неможливий без
селекційно!генетичних, техніко!технологіч!
них та виробничих інновацій. Враховуючи зни!
ження показників економічного розвитку дер!
жави загалом, зокрема і АПК, вагоме значен!
ня мають радикальні інновації, які дадуть змо!
гу реалізувати масштабні науково!технічні
розробки.

Як показують дослідження і практика,
управління процесами модернізації та інно!
ваційні розвитку залежить від безлічі фак!
торів, принципів, цілей, функцій і задач управ!
ління, організаційних структур і складу фа!
хівців, методів і процесів управлінської діяль!
ності, інформаційної бази, технічного, кадро!
вого, фінансового і правового забезпечення
системи управління, методів, стилю роботи
кадрів та управління. Всі перераховані елемен!
ти управління утворюють єдину цілісність
систему, в якій вони пов'язані між собою при!
чинно!наслідковими зв'язками, знаходяться в
постійному розвитку і тому, при вдоскона!
ленні системи управління, їх необхідно врахо!
вувати в комплексі, у взаємозв'язку і взаємо!
залежності. В сучасних умовах управління
інноваційними процесами в АПК має здійсню!
ватися на основі програмно!цільового мето!
ду. Цей метод дозволить визначити необ!
хідність формування тих чи інших структур
управління для виконання об'єктивно необхі!
дних функцій системи управління при реалі!
зації програм.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній час в Україні актуальним є

питання забезпечення ефективного соціально!
економічного розвитку сільських територій.
Провідні вітчизняні вчені єдині в констатації
факту тривалої деградації українського села,
обумовленої втратою важелів впливу держави
на розвиток відповідних територій. В резуль!
таті трансформаційних змін відбулось пору!
шення відтворювальних процесів, наслідком
яких маємо збій оптимальних структурних про!
порцій руральної економіки, втрату просторо!
вих пріоритетів соціально!економічного роз!
витку сільських територій. Набирають обертів
негативні процеси, супроводжувані критичним
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зростанням ролі сільського господарства в
структурі сільської економіки, руйнацією ін!
фраструктури, зниженням рівня життя та
якості проживання населення в сільській місце!
вості.

У зв'язку з вищевказаним, нагальним є пи!
тання пошуку дієвих інструментів, які б дозво!
лили створити точки зростання сільської еко!
номіки та забезпечити соціально!економічний
розвиток відповідних територій. Відомо, що
вирішальний вплив на розвиток сільських тери!
торій здійснює їх наявний ресурсний потенціал.
Складовими ресурсного потенціалу є природні
ресурси, виробничий та людський капітал [1, с.
125]. Житлове будівництво є тим механізмом,

У статті досліджено вплив активізації житлового будівництва у сільській місцевості на розвиток відповідних тери5
торій. Встановлено, що житлове будівництво позитивно впливає на розвиток всіх видів ресурсного потенціалу. По5
єднуючи в собі функції економічного мультиплікатора та акселератора, активізація житлового будівництва створює
умови для виникнення надкумулятивного процесу в економіці, тим самим сприяючи її розвитку. В статті обгрунто5
вується припущення щодо досягнення значно більшого економічного та соціального ефекту на розвиток відповідних
територій при реалізації проектів житлового будівництва у сільській місцевості у порівнянні з містами. Ринок житло5
вого будівництва розглядається в якості локомотива позасільськогосподарського розвитку українського села та осно5
ви його соціально5економічного відродження. Констатується значний потенціал залучення інвестицій приватних до5
могосподарств у сферу житлового будівництва, виражений у відкладеному попиті на власне нове житло, втім, обмеже5
не відсутністю необхідних організаційно5економічних механізмів задоволення вказаного попиту. Акцентується увага
на важливості пошуку та реалізації організаційно5економічних заходів з активізації платоспроможного попиту домо5
господарств на будівництво власного житла як бази для стимулювання первинного ринку нерухомості та створення
додаткової точки зростання сільських територій, забезпечення їх багатофункціонального розвитку.

In the article influence intensification of house5building in rural areas on countryside development was studies. The
house5building has a positive affect on all kinds of resources potential was determined. Combining the functions of economic
multiplier and accelerator, intensification of house5building sets up the conditions for beginnings of cumulative process
effect in economics thus promote the development of it. In the article were justified the assumptions to achieve much higher
economics and social result on countryside development when we incartare the projects of house5building in countryside
compare with house5building in cities. The market of house5building is considered as a locomotive of Ukrainian village not
agricultural development, and as foundation of it socio5economic upturn. Considerable potential in private investment
formation of house5building is marked pent5up demand on private new house was established, but limited absence of
necessary economic5organizing means for demand satisfaction. The importance of economic5organizing searching and
realization on activation solvable demand for private building as foundation for stimulation of initial housing market and
creation additional growing5point countryside, maintenance of it development was focused.
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який дозволяє об'єднати всі складові ресурс!
ного потенціалу сільських територій та створи!
ти соціально значущий кінцевий продукт з ви!
сокою часткою доданої вартості. Відповідно,
житлове будівництво у сільській місцевості
спроможне стати одним з інструментів відрод!
ження українського села, стимулювавши його
соціально!економічний розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізу впливу активізації житлового бу!
дівництва на розвиток економіки присвячено
роботи багатьох українських вчених. Так, у
працях К. Паливоди, В. Поляченка, В. Кравчен!
ка досліджуються макроекономічні пропорції
та залежності розвитку національного ВВП від
приросту об'ємів житлового будівництва. Ак!
тивізація будівництва житла розглядається в
якості мультиплікатора економічного зростан!
ня. В роботах Елвіна Хансена та відповідних
дослідженнях ООН констатується взаємопо!
в'язаний вплив зростання доходів громадян та
активізації житлового будівництва. Ажаман І.
та Попова О. в своїх працях намагаються знай!
ти оптимальні шляхи гармонійного розвитку
сільських територій. У роботах вказаних ав!
торів проаналізовані окремі компоненти роз!
витку сільських територій та актуальних питань
активізації житлового будівництва. Вказана
стаття є спробою об'єднати існуючі напрацю!
вання вищевказаних авторів та обгрунтувати
припущення щодо багатоаспектного впливу
активізації житлового будівництва на розвиток
сільських територій.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності

активізації житлового будівництва в сільській
місцевості в якості важливого чинника багато!
функціонального розвитку сільських територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток ринку житла як уречевленого про!

дукту праці відіграє важливу роль у суспільно!
му відтворенні, стимулюючи розвиток відпові!
дної місцевості. Існує нерозривний зв'язок між
темпами житлового будівництва та рівнем
якості проживання сільського населення, роз!
витком інфраструктури сільських територій та
їх економічного онтогенезу.

Позитивний мультиплікативний вплив акти!
візації житлового будівництва на розвиток на!
ціональної економіки досліджено в багатьох
наукових працях вітчизняних та зарубіжних
вчених. Зокрема в науково!дослідній роботі

"Вплив інвестицій в житлове будівництво на
зростання ВВП в Україні", вчені інституту еко!
номічного прогнозування НАН України
здійснили низку розрахунків, результати яких
засвідчили, що за рахунок зростання випуску
продукції в житловому будівництві на 1 грив!
ню, сумарний ефект зростання валового випус!
ку галузей економіки складає 2,84 гривні, а су!
купний ріст ВВП у цілому складає в середньо!
му 1,06 гривні [2, с. 118].

Важливо, що крім потужного мультипліка!
тивного ефекту, житлове будівництво відіграє ва!
гому роль в мобілізації внутрішнього інвестицій!
ного потенціалу, стимулюючи внутрішнє спожи!
вання приватними домогосподарствами, а також
заохочуючи їх до більш активного накопичення
з метою подальшого інвестування заощаджень у
будівництво та облаштування власного житла. В
той же час, економічне пожвавлення, викликане
приростом житлового будівництва позитивно
впливає на зростання доходів громадян, які ті, в
свою чергу, більш охоче направляють на подаль!
ше зростання інвестицій в житло. Вказаний про!
цес впливу інвестицій на зростання доходу та
подальше збільшення відповідних інвестицій
дістав назву економічного акселератора.

Завдяки особливостям функціонування,
ринок житлового будівництва поєднує в собі
функції економічного мультиплікатора та ак!
селератора, створюючи тим самим потужний
синергічний ефект в економіці.

Елвін Хамсен, дослідивши взаємодію еконо!
мічного мультиплікатора та акселератора на!
звав поєднання вказаних процесів надкумуля!
тивним процесом [3].

Дослідник та активний учасник вітчизняних
ринків житлового будівництва К. Паливода,
врахувавши в своїх дослідженнях вплив надку!
мулятивного процесу в житловому будівництві
на розвиток національної економіки, прийшов
до висновку, що при зростанні житлового бу!
дівництва на 1 гривню, приріст випуску про!
дукції галузевої економіки становить 4,8 грив!
ні, а приріст ВВП — 1,79 гривні [2, с. 124].

За даними ООН, кожен долар, вкладений в
будівництво житла, призводить до росту націо!
нального доходу на три долари [4].

Як бачимо, вітчизняні та зарубіжні вчені
єдині в своїй думці про позитивний вплив жит!
лового будівництва на розвиток національних
економік. Розбіжності існують лише щодо ве!
личини такого впливу.

Спробуємо за допомогою теоретичних роз!
рахунків підтвердити або спростувати тезу про
залежність економічного розвитку від обсягів
житлового будівництва, актуалізувавши вихідні
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дані та адаптувавши їх до теперішніх обставин.
Для цього, за допомогою методів економічного
аналізу встановимо зв'язок між показниками
ВВП та обсягами введення житла в експлуата!
цію, зробивши відповідну вибірку (табл. 1).

З метою обмеження похибки розрахунків
внаслідок девальвації національної валюти
протягом 2000—2014 років, величину ВВП Ук!
раїни в таблиці вказано в доларах США. При
цьому, показник введення житла в експлуата!
цію визначено в якості факторного аргументу
Х, а показник ВВП в якості результативної
функції Y. В даному випадку найбільш інфор!
мативним є використання коефіцієнту еластич!
ності, який демонструє на скільки відсотків у
середньому різняться результати Y від своєї
середньої величини при зміні фактора Х.

Коефіцієнт еластичності розрахуємо за
формулою:

E = 
∂y
∂x 

x
y = b

x

y
 ,, де x  = 

∑xi
n  =  

125610
15  = 8374,

y  = 
∑yi
n  =  

1647
15  = 109.8 .

Тоді вибіркова дисперсія:

S2(x) = 
∑x2

i
n  - x 2 =  

1105305742
15  - 83742 = 3563173.47

Відповідно, коефіцієнт кореляції:

b = 
x • y - x  • y

S2(x)  = 
1011814.4-8374 • 109.8

3563173.47  = 0.02592

Звідси, коефіцієнт еластичності:

E = 0.0259
8374
109.8 = 1.98 

Отримане значення вказаного коефіцієнту
підтверджує еластичність ВВП за обсягами вве!
дення в експлуатацію житла. Таким чином, при
зміні показника введення житла в експлуата!

цію (Х) на 1%, рівень ВВП в Україні (Y) збіль!
шиться більш ніж на 1%, що підтверджує тезу
про суттєвий вплив житлового будівництва на
розвиток національної економіки. Здійснені
розрахунки підтверджують позитивний вплив
активізації житлового будівництва на загаль!
ний розвиток всієї національної економіки.

Слід звернути увагу на те, що дослідження
вітчизняного ринку житлового будівництва,
проведені вітчизняними вченими стосувались в
першу чергу, міської житлової нерухомості.
Повноцінні дослідження аналогічних процесів
у сільській місцевості не проводились. У той же
час, на думку автора, потенційний позитивний
вплив на розвиток національної економіки в
цілому та сільських територій зокрема від ак!
тивізації житлового будівництва в сільській
місцевості буде більш потужним від аналогіч!
них процесів у містах.

Позитивний вплив від росту житлового бу!
дівництва в сільській місцевості матиме значно
більший економічний та соціальний ефект на
розвиток відповідних територій у порівнянні з
аналогічними показниками у містах з огляду на
об'єктивно гірші показники розвитку сільської
економіки у порівнянні з міською, а також її
тісну залежність від агропромислового комп!
лексу, слабку конкуренцію працедавців на рин!
ку праці та більш низьку базу порівняння.
Відповідно й потенційний мультиплікативний
ефект розвитку руральної економіки внаслідок
рішучого стимулювання житлового будівниц!
тва в сільській місцевості матиме більш висо!
кий потенціал у порівнянні з економіками міст.
Вказане припущення базується на сукупності
наступних економічних процесів, пов'язаних з
активізацією житлового будівництва в сіль!
ській місцевості:

— зростання попиту на робочу силу внасл!
ідок активізації житлового будівництва на не!
еластичному ринку праці у сільській місцевості
стимулюватиме збільшення зайнятості більш
ефективно ніж у містах;

— активізація добувної та суміжних з нею
галузей, ресурси яких розташовані поза міста!
ми внаслідок збільшення будівельного попиту
здатна згенерувати більш потужний імпульс до
розвитку сільських територій у порівнянні з
містом;

— за умови перевищення об'ємів будівниц!
тва певної критичної межі слід очікувати від!
родження на селі переробної промисловості, в
першу чергу пов'язаної з випуском будівельних
матеріалів, що в свою чергу стимулюватиме по!
дальший ріст замовлень, в тому числі з боку
міських забудовників;

Таблиця 1. Обсяги введення житла в
експлуатацію та розмір у ВВП в Україні

(2000—2014 рр.)

Джерело: розраховано за даними [5; 7].

Роки 
Введено в експуатацію 
житла всього, тис. кв. м, 

(X) 

ВВП україни, 
млрд дол. США, 

(Y) 
2000 5558 31
2001 5939 38
2002 6073 42
2003 6433 50
2004 7566 65
2005 7816 86
2006 8628 108
2007 10244 143 
2008 10496 180
2009 6400 117
2010 9339 136 
2011 9410 163
2012 10750 176
2013 11217 182 
2014 9741 130
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— очікувано більш суттєві у порівнянні з
містом темпи підвищення продуктивності праці
та рівня заробітної плати сільських працівників
внаслідок зростання попиту, обумовлені об'єк!
тивно нижчими їх величинами у порівнянні з
відповідними показниками у городян;

— більш ефективне використання наявних
трудових ресурсів в сільській місцевості та ро!
бочого часу найманих працівників;

— зменшення бюджетного навантаження,
ріст податкових надходжень до бюджетів
сільських громад;

— загальний ріст інвестиційної привабли!
вості сільських територій.

Таким чином, активізація житлового буді!
вництва в сільській місцевості здатна надати
значно більший поштовх до її комплексного
розвитку у порівнянні з ідентичними за обся!
гами процесами у містах та стимулювати еко!
номічний розвиток країни в цілому.

Крім того, активізація житлового будівниц!
тва у сільській місцевості є дієвим інструмен!
том усунення існуючих диспропорцій у форму!
ванні доходів сільських домогосподарств. Сьо!
годенна реальність українського села полягає
в тому, що на відміну від розвинутих країн світу,
в Україні проживання у сільській місцевості
ототожнюється із отриманням доходу пере!
важно від сільськогосподарської праці [6, с. 7].
В той же час, за даними Держкомстату, сільське
господарство за рівнем середньомісячної опла!
ти праці займає 21 місце з 23 видів економічної
діяльності [5]. Крім того, структура зайнятості
сільського населення характеризується знач!
ною часткою працівників найпростіших про!
фесій. У 2014 році майже кожен другий праців!
ник у сільській місцевості займався діяльністю,
що не потребувала спеціальної підготовки й ос!
віти. Частка зайнятих, яких віднесено до групи

"найпростіші професії", становила 51 % у за!
гальній чисельності зайнятого сільського насе!
лення (рис. 1).

Майже половина населення сіл (49%) зайняті
у неформальному секторі економіки (у містах
цей показник становить лише 12%). З них 83%
(або 2 578 тис. осіб) не працюють за наймом (рис.
2). Більшість з них є зайнятими в особистих се!
лянських господарствах, доходи яких форму!
ються в результаті збуту продуктів натурально!
го господарства. Рівень доходів зазначених до!
могосподарств не дозволяє сформувати спо!
живчий попит, достатній для залучення суттє!
вих приватних інвестицій. Це значно ускладнює
відтворювальні процеси в сільській місцевості та
обумовлює деградацію села як середовища жит!
тєдіяльності українського суспільства та бази
розвитку аграрної економіки.

Відтак, у суспільстві сформовано запит на
реалізацію багатофункціонального розвитку
сільських територій, який, окрім стимулюван!
ня економічних процесів, дозволить усунути
наявні диспропорції у формуванні доходів
сільських домогосподарств. Відправною точ!
кою такого розвитку цілком може стати сти!
мулювання житлового будівництва. Саме жит!
лове будівництво та відповідна активізація по!
єднаних з ним ринків як ніщо інше не підходить
на роль локомотива позасільськогосподарсь!
кого розвитку українського села, основи для
його соціально!економічного відродження.

Безсумнівно, що на сьогодні, сільські тери!
торії потребують суттєвих інвестицій в розви!
ток несільськогосподарських видів діяльності.
Значного оновлення очікує інфраструктурне
забезпечення сільських населених пунктів. В
нинішніх економічних реаліях наївно сподіва!
тись на залучення в найближчій перспективі
значних іноземних інвестицій до неаграрного

Рис. 1. Професійні групи зайнятого
сільського населення в Україні у 2014 році

Джерело: розраховано автором на основі [5; 7].

Рис. 2. Питома вага та структура населення,
зайнятого у неформальному секторі

економіки України у 2014 році

Джерело: розраховано автором на основі [5; 7].
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сектору сільської економіки, реалізації ними
відповідних інфраструктурних проектів. Мож!
ливості ж державного бюджету, обтяженого
хронічним дефіцитом та необхідністю фінансу!
вання заходів із забезпечення державної без!
пеки, у фінансуванні структурної перебудови
сільської економіки відсутні.

З огляду на вищевказане, очевидно, що ре!
сурсною базою диверсифікації сільської еко!
номіки в Україні має виступити внутрішній інве!
стор. На нашу думку, найбільш перспективним
інвестором, здатним забезпечити фінансуван!
ня розвитку сільських територій є приватні до!
могосподарства, а реципієнтом їх інвестицій всі
шанси має стати галузь житлового будівницт!
ва. Наразі серед населення сформовано потуж!
ний відкладений попит на будівництво (рекон!
струкцію) власного житла у сільській місце!
вості, обумовлений тривалою експлуатацією
наявного сільського житлового фонду, відпо!
відною його моральною застарілістю та фізич!
ною зношеністю. Незадовільною є й забезпе!
ченість сільського населення житловими бла!
гами.

Наразі, якщо формально сільський житло!
вий фонд за деякими кількісними покажчика!
ми перевищує аналогічні показники у містах, то
за якісними показниками він значно посту!
пається споживчим характеристикам міського
житла. За твердженням фахівців [8; 9; 10],
більша частина житлового фонду в сільській
місцевості знаходиться в критичному стані.
Так, після здобуття Україною незалежності
збудовано лише 9% наявного сільського жит!
лового фонду, проте понад половина житла у
сільській місцевості зведена в перші повоєнні
десятиріччя (рис. 3).

Сільський житловий фонд морально
і фізично старіє. Не відбувається його
своєчасне оновлення на належному
рівні. Це може мати негативні економічні
та соціальні наслідки [11, с. 321]. Крім
того, значна його частина побудована "…
за спрощеними проектами, часто із не!
капітальних матеріалів" [9, с. 63]. Лише
третина сільських будинків збудована із
цегли, решта з недовговічних матеріалів
(дерево, саман, тощо), дахи 58,8 тис. бу!
динків вкриті соломою, очеретом і толем
[12, с. 63].

Незадовільною є забезпеченість
житла сільських домогосподарств інди!
відуальними благами. Так, станом на по!
чаток 2015 року, лише 10,2% житлових
будинків, розташованих у сільській
місцевості було обладнано гарячим во!

допостачанням. За показниками забезпечення
водогоном, каналізацією, ванною чи душем
житло сільських домогосподарств поступалось
міському житлу у більш ніж два рази [5; 6; 7].

Вказані вище факти свідчать про незадо!
вільну якість забезпечення сільських мешканців
власним житлом та житловими благами. Зрозу!
міло, що проживання в таких умовах не є сві!
домим вибором громадян, а являється наслідком
відсутності ефективних організаційно!економ!
ічних механізмів активізації житлового будів!
ництва в сільській місцевості. Наявні неза!
довільні житлові умови активізують попит сіль!
ських мешканців на будівництво нового чи ре!
конструкцію старого житла. Згідно з законом
попиту, задовольнити його можливо завдяки
зростанню купівельної спроможності та змен!
шенні ціни на приватні домоволодіння. Досяг!
нути відповідного зменшення вартості житла
можливо при використанні нових будівельних
технологій та забезпеченні масовості замовлень
на житлове будівництво. На даний час, сільське
населення, в основній масі, не володіє рівнем
заощаджень, достатнім для здійснення одномо!
ментних витрат, пов'язаних з будівництвом чи
придбанням нового власного житла. Проте існу!
ючий попит на таке житло та наявні можливості
сільських домогосподарств до генерації пост!
ійних довгострокових платежів дозволяють
сформувати економічні механізми, здатні забез!
печити потужний приріст замовлень на нове
житло з боку сільського населення та профінан!
сувати відповідні видатки у повному обсязі без
залучень зовнішнього фінансування та відпові!
дного збільшення бюджетних видатків.

Реалізація відповідних механізмів дозво!
лить суттєво активізувати процеси житлового

Рис. 3. Розподіл міських та сільських
домогосподарств за часом будівництва їх житла

станом на 01 січня 2014 року

Джерело: розраховано за даними [5; 7].
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будівництва у сільській місцевості, поєднавши
всі складові ресурсного потенціалу та сприяти
соціально!економічному розвиту сільських те!
риторій. Наразі лише дефіцит вказаних ме!
ханізмів стримує реалізацію відкладеного пла!
тоспроможного попиту населення на будівниц!
тво власного житла, тим самим обмежуючи
потенціал соціально!економічного розвитку
сільської місцевості, поглиблюючи моногалу!
зевий уклад руральної економіки та посилюю!
чи її залежність від агропромислового комп!
лексу.

Світова практика демонструє приклади ус!
пішного використання багаточисельних варі!
антів іпотечного кредитування, функціонуван!
ня будівельно!ощадних кас та інших механізмів
в якості ефективних стимулів активізації пла!
тоспроможного попиту на нове житло. В Укра!
їні існують приклади вдалої реалізації механіз!
мів Фондів операцій з нерухомістю, Фондів
фінансування будівництва як джерела коштів
для активізації житлового будівництва у тому
числі й у сільській місцевості. Тому вдоскона!
лення існуючих та запровадження нових ме!
ханізмів активізації платоспроможного попи!
ту приватних домогосподарств, їх адаптація до
потреб сільського населення спроможні вивіль!
нити відкладений попит та стимулювати при!
швидшений розвиток житлового будівництва в
сільській місцевості.

Втілення в життя відповідних механізмів
активізації житлового будівництва має стати
вагомим чинником багатофакторного розвит!
ку сільських територій, базованих на стимулю!
ванні відкладеного попиту приватних домогос!
подарств на будівництво власного житла, за!
лучення від них відповідних інвестицій та до!
сягнення таким чином диверсифікації сільської
економіки, покращення якості проживання у
сільській місцевості.

При цьому не слід очікувати, що відповідне
зменшення питомої ваги сільського господар!
ства в структурі сільської економіки в резуль!
таті її деаграризації піде на шкоду сільській
місцевості та її жителям. У цьому аспекті слуш!
ною є думка О. Попової, яка зазначає, що навіть
"… стрімка деаграризація не призводить до
такої самої деруралізації — зменшення частки
сільського населення" [13, с. 35]. Навпаки —
покращення житлового та інфраструктурного
забезпечення зростання кількості робочих
місць у сфері несільськогосподарської зайня!
тості обумовить зростання кількості бажаючих
до проживання в сільській місцевості, визнача!
тиме сільські території як бажане місце прожи!
вання з особливим укладом життєдіяльності.

Відповідно, актуальною є потреба в здійс!
ненні теоретичних розробок та практичній
реалізації вітчизняними науковцями, практика!
ми та органами державної влади кроків, на!
правлених на втілення в життя організаційно!
економічні механізмів, здатних реалізувати
існуючий, але відкладений попит населення на
будівництво (реконструкцію) власного житла
шляхом заохочення до інвестицій домогоспо!
дарствами власних накопичень у сферу житло!
вого будівництва та забезпечення таким домо!
господарствам умов для здійснення безпечних
цільових приватних накопичень.

Суттєва диференціація сільських населе!
них пунктів за географічним положенням,
рівнем економічного потенціалу, доходів на!
селення, інфраструктурним забезпеченням та
іншими ознаками, вимагає реалізації різнома!
нітних комплексів заходів, направлених на
підвищення платоспроможного попиту на бу!
дівництво власного житла усіх сільських меш!
канців, незалежно від виду, розташування чи
економічного потенціалу сільського населено!
го пункту. Відповідно, успішна активізація
житлового будівництва у сільській місцевості
потребує розробки різних організаційно!еко!
номічних механізмів, використання яких було
б економічно більш доцільним у тих чи інших
сільських територіях. Саме пошуку відповід!
них механізмів, які б забезпечили приватним
домогосподарствам прийнятні умови інвесту!
вання у будівництво власного житла як у при!
міських сільських територіях з диверсифіко!
ваною економікою, так і у моногалузевих
віддалених селах, будуть присвячені подальші
наукові розробки.

ВИСНОВКИ
Активізація житлового будівництва є ваго!

мим чинником багатофакторного розвитку
сільських територій. Це стосується як, влас!
не, безпосереднього покращення житлових
умов сільських мешканців внаслідок прирос!
ту введення в експлуатацію нового житла, так
і позитивного впливу на розвиток руральної
економіки, який здійснює активізація житло!
вого будівництва. Встановлено, що в Україні
сформовано реальні передумови для залучен!
ня суттєвих інвестицій приватних домогоспо!
дарств для будівництва власного житла. Стри!
муючим фактором, обмежуючим залучення
вказаних інвестицій є дефіцит механізмів
організаційно!економічного забезпечення ак!
тивізації житлового будівництва у сільській
місцевості. В зв'язку з цим, слід інтенсифіку!
вати розробку та впровадження позабюджет!
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них механізмів активізації попиту сільських
домогосподарств на будівництво (реконструк!
цію) власного житла, створивши тим самим пе!
редумови для багато аспектного розвитку
сільських територій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У період формування нових ринкових відно!

син в Україні зростає значення узгодження і
більш повної реалізації економічних інтересів
господарюючих суб'єктів. Ця проблема особ!
ливо актуальна по відношенню до вітчизняно!
го аграрного сектору, який функціонує в не!
сприятливих умовах. За роки ринкових реформ
економічне становище основних суб'єктів
аграрного сектору істотно погіршилося. Біль!
шість сільськогосподарських підприємств три!
валий час є збитковими або низькорентабель!
ними, що не дозволяє їм вирішувати гострі еко!
номічні та соціальні проблеми і здійснювати
розширене відтворення.

Для ефективного функціонування сільсько!
господарського підприємства в умовах мінли!
вого макросередовища, необхідним є впровад!
ження ефективної маркетингової товарної
політики. Це, у свою чергу, неможливо без ро!
зуміння та усвідомлення актуальних чинників
та умов її формування.

УДК 658.8.631.11

А. Л. Діченко,
аспірант, кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі, НУБіП України, м. Київ

УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ

ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
A. Dichenko,
graduate student of department of the marketing and international trade, NULES of Ukraine, Kyiv

У статті розглянуто умови формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств, роз5
крито механізми їх впливу на маркетинг, відповідно до складових елементів маркетингової товарної політики. Проана5
лізовано особливості формування та реалізації маркетингової товарної політики в аграрному секторі України, зокре5
ма, в сільськогосподарських підприємствах. Вперше визначено поняття "маркетингова товарна політика" в контексті
аграрного сектору та виробництва продукції в АПК, виокремлено особливості планування, просування на ринок та
реалізації даної продукції. В статті автор конкретизує фактори та умови впливу на сільськогосподарську продукцію за
розмежуванням на макро5, міді5 та мікросередовище виробництва і реалізації аграрної продукції та проведено глибо5
кий аналіз системи формування маркетингової товарної політики у відповідності до її складових елементів.

In the article the conditions of the marketing commodity policy farms reveals the mechanisms of their impact on
marketing, according to the constituent elements of marketing commodity policy. The features of the formation and
implementation of marketing commodity policy in the agrarian sector of Ukraine, including in agricultural enterprises. For
the first time defined the term "marketing product policy" in the context of the agricultural sector and production in
agriculture, singled features planning, market promotion and sale of these products. In the article the author elaborates
factors and conditions influence the differentiation of agricultural products at the macro, copper and microenvironment
production and sale of agricultural products and conducted a deep analysis of the formation of a marketing commodity
policy in accordance with its components.

Ключові слова: маркетингова товарна політика, умови формування маркетингової товар9
ної політики, сільськогосподарські підприємства, маркетингове середовище, транспортуван9
ня, сервісне обслуговування.

Key words: marketing product policy, conditions of marketing product policy formation,
agricultural enterprises, marketing environment, transportation, maintenance service.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико!методологічні проблеми форму!
вання маркетингової товарної політики сіль!
ськогосподарських підприємств є предметом дос!
лідження західних учених та науковців постра!
дянського простору. Серед останніх можна ви!
ділити таких вчених: Горяєв І.П., Жмайлов В.М.,
Зав'ялов П.С., Зіновчук В.В., Кублін І.К., Кучер О.В.,
Лаврентьєва Л.В., Ларіна Я.С., Лівінський О.М.,
Липчук Н.В., Міщенко Д.А., Попова Е.А., Степа!
ненко Н.І., Стернюк О.Б. Ткаченко Н.Б., Фара!
фонова Н.В., Халявина М.Л., Череп А.В., Яценко
В.М. та інші. Дослідження вчених дали змогу по!
глибити знання у даній проблемі, узагальнити та
систематизувати різні точки зору.

Однак певні теоретичні аспекти щодо умов
формування маркетингової товарної політики
сільськогосподарських підприємств залиша!
ються дискусійними та не мають належного
рівня наукового та методичного забезпечення
і практичного вирішення.

CONDITIONS FOR MARKETING PRODUCT POLICY FORMATION
IN AGRICULTURAL COMPANIES
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є доповнити, узагальнити та

систематизувати умови формування ефектив!
ної маркетингової товарної політики сільсько!
господарських підприємств, охарактеризувати
вплив конкретних умов на маркетингову
діяльність цих підприємств за складовими еле!
ментами товарної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Маркетинг продукції сільськогосподарсь!

ких підприємств України дещо складніший від
інших видів маркетингу, що обумовлено різно!
манітністю методів та способів його впровад!
ження, трансформацією сучасної парадигми
аграрного маркетингу. Застосування різнома!
нітних методів планування та реалізації марке!
тингової діяльності зумовлено великою кіль!
кістю різноманітних продуктів на агропродо!
вольчих ринках, їх значимістю для кінцевого
споживача та численними особливостями мар!
кетингу в даній сфері.

У сьогоднішній нестабільній фінансовій си!
туації в світі відбуваються швидкі зміни в пере!
вагах споживачів, в технології виробництва,
тому фірмам доводиться працювати в умовах
невизначеності ринку. У такому положенні ос!
новними завданнями для підприємств стають
орієнтація на споживача і завоювання найбіль!
шого сектора ринку, причому ресурси підприє!
мства повинні бути використані максимально
ефективно і економічно. Для того, щоб втілити
ці принципи в життя, потрібно постійно вдос!
коналювати маркетингову товарну політику,
що перебуває під впливом чималої кількості
чинників та умов бізнес!середовища — від гло!
бальних зовнішніх (макросередовище), що важ!
копрогнозовані та мало підконтрольні, до умов
мікросередовища та внутрішнього середовища.

Внутрішнє середовище сільськогосподарсь!
кого підприємства, що чинить вплив на стра!
тегічні і тактичні рішення у маркетинговій то!
варній політиці, включає щоденну роботу з по!
стачальниками, посередниками, конкурентами,
транспортними та фінансово!кредитними
організаціями. Зовнішнє середовище — су!
купність факторів, що впливають більш масш!
табно на діяльність підприємства та інші еле!
менти мікросередовища, — це економічні, полі!
тико!правові, природно!кліматичні, демо!
графічні та інші умови.

Якщо на ринку (або в зовнішньому середо!
вищі) для сільськогосподарського підприєм!
ства виникатимуть загрози, товарна політика
повинна їх максимально враховувати з метою
скорочення можливих втрат, але, не відступа!

ючи від головних принципів і положень стра!
тегії. Іншими словами, товарна політика має
бути як постійною (непорушною) у своїх фун!
даментальних установках, так і адаптованою до
змінних впливів зовнішнього середовища. У
цьому і полягає сутність діалектики товарної
політики сільськогосподарського підприєм!
ства. Умови, що тим чи іншим чином мають
вплив на формування маркетингової товарної
політики, подано у таблиці 1.

Їх складають умови макросередовища, міді!
середовища та мікросередовища. Необхідність
адаптації до макросередовища обумовлює зав!
дання постійного і глибокого вивчення цих
умов.

На відміну від мікросередовища, практично
всі умови формування маркетингової товарної
політики міді! та макросередовища маркетингу
відносяться до числа неконтрольованих. Харак!
тер і сила їхнього впливу на маркетингову то!
варну політику залежать від специфіки діяль!
ності фірми та інших конкретних обставин. Зок!
рема така умова макросередовища, як се!
зонність попиту є практично некерованим фак!
тором і сильно залежить від кліматичних умов
регіону. Але її врахування дозволяє розширити
сезони продажів за рахунок зрушень сезонів у
різних регіонах України, що є особливо актуаль!
ним для сільськогосподарських підприємств.

Такі природно!кліматичні умови, як ро!
дючість грунту, кліматичні особливості, розо!
раність земель, тощо, впливають на маркетин!
гову товарну політику сільськогосподарських
підприємств та є досить непередбачуваними.
Навіть у таких країнах з високорозвиненим
сільським господарством, як Польща чи Сло!
венія, де застосовуються високоінтенсивні тех!
нології зрошування, поливу та інтенсивний
процес післяурожайного обслуговування та
внесення добрив — результати від сільськогос!
подарської діяльності непередбачувані, що вик!
ликано впливом природно!кліматичних фак!
торів. Посухи, повені, непередбачувані зміни
температурного режиму тощо, роблять аграр!
ний бізнес порівняно ризикованим для інвесту!
вання та капіталовкладень.

Те, що товарна політика залежить від при!
родно!кліматичних умов доводить той факт, що
в рослинництві продукцію отримують 1—2 рази
на рік, а робота триває протягом року. Тож,
необхідне детальне планування та реалізація
товарів з максимальною економічною вигодою.
Сезонність виробництва і отримання продукції
зумовлює специфіку маркетингового забезпе!
чення та вивчення ринку збуту і просування
продукції.
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Товарна політика формується на підпри!
ємстві в результаті спільної роботи різних під!
розділів: відділу маркетингу, відділу збуту, пла!
ново!економічного відділу, фінансового від!
ділу тощо.

Проаналізувавши теоретичні аспекти умов
формування маркетингової товарної політики
сільськогосподарських підприємств, доціль!
ним, на нашу думку, буде зведення результатів,
відповідно до складових елементів маркетин!
гової товарної політики (табл. 2).

Розподіл за елементами товарної політики
та їх особливостями, відповідно, на кожному з
етапів її реалізації, обумовлений специфікою
сектору економіки та різноманіттям галузевих

відмінностей. Запропонований поділ дає змо!
гу окреслити особливості сільськогосподарсь!
кого сектору у відповідності до етапів реалі!
зації маркетингової товарної політики.

Сутність товарної політики сільгосппідп!
риємств на сучасному етапі їх розвитку необ!
хідно розглядати крізь призму ефективності
діяльності підприємства в цілому, при цьому
забезпечення ефективності має грунтуватися
на таких фундаментальних положеннях, як
відмова від концентрації уваги на задоволенні
потреб лише окремих зацікавлених сторін (або
підприємства, або споживачів), взаємоузгод!
ження та взаємозв'язок стратегій, процесів та
ресурсного забезпечення підприємства, а та!

Таблиця 1. Умови формування маркетингової товарної політики (МТП)
сільськогосподарських підприємств

Розроблено автором на основі: [1, 2; 3; 4, с. 54—56].

 Умови формування МТП

М
ак
ро
се
ре
до
ви
щ
е 

 
(з
аг
ро
зи

 т
а 
мо
ж
ли
во
ст
і) 

• Політико-правові (державна політика по відношенню до агробізнесу, стан законодавства, що регулює підприємницьку 
діяльність, система оподаткування, політичний курс). 
• Соціально-економічні (стан ринків, стабільність розвитку ринків, співвідношення попиту і пропозиції, еластичність попиту, 
зміна доходів і цін на товари, зростання ринку, інфляція, вартість енергетичних ресурсів, купівельна спроможність населення, 
структура споживання, фаза економічного циклу, кризи в економіці). 
• Біологічні (біологічні цикли виробництва, захист рослинного і тваринного світу, карантинні правила, видові та сортові вимоги). 
• Природно-кліматичні (родючість грунту, розораність земель, кліматичні особливості та потенціал, стан і перспективи 
використання джерел сировини, рівень забруднення довкілля). 
• Технологічні (рівень розвитку та впровадження досягнень науки і техніки, темпи технологічних змін у галузях, інноваційний 
потенціал фірми та конкурентів, вимоги до безпеки технологічних нововведень та до конкурентоспроможності продукції, 
фундаментальні зміни в житті людей, виробництві матеріальних благ). 
• Соціально-культурні (система цінностей, смаків, що формує поведінку споживачів, традиції, звичаї, стереотипи, що справляють 
істотний вплив на споживання). 
• Демографічні (чисельність та щільність населення, структура домогосподарств, вікові, трудові групи населення, доходи 
населення, сезонність коливання попиту) 

М
ід
іс
ер
ед
ов
ищ

е 

• Взаємодія з внутрішніми контактними аудиторіями - це члени трудового колективу, профспілки, менеджери, акціонери, рада 
директорів.  
• Взаємодія з місцевою громадою - суб'єктами, що пов'язані з підприємством "сусідськими" відносинами і можуть значною мірою 
впливати на його діяльність. Це стосується мешканців сільських територій, прилеглих районів, "місцевих" політичних і 
громадських діячів і т. ін. ). 
• Взаємодія з державними органами, установами (працівники державних відомств, з ліцензування діяльності. санітарно-
епідеміологічні служби. податкові органи тощо). 
• Відносини з фінансовими установами, інвестори, кредиторами і т. ін.. 
• Взаємодія з представниками засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення, їх співробітники, що мають потужні 
інформаційні канали впливу на громадську думку).  
• Взаємодія з групами громадської дії - активістами екологічних рухів, споживчих товариств і асоціацій, 
• Підтримка лідерів суспільної думки (контактні аудиторії) 

М
ік
ро
се
ре
до
ви
щ
е 

• Забезпеченість виробничих процесів основними ресурсами (кількість сільськогосподарських угідь, наявність будівель і споруд 
виробничого призначення, технологічний рівень, масштаби, обсяг виробництва, якість вхідних ресурсів, транспортні потужності 
підприємства, наявне обладнання, особливості діяльності). 
• Рівень розвитку маркетингової системи (місце і роль служби маркетингу в діяльності підприємства, можливості входження на 
нові ринки, споріднена диверсифікація, інформаційне забезпечення маркетингу, повнота реалізації комплексу маркетингу, рівень 
сервісу, бренд-менеджмент): 
(i) Власне товар (специфіка, споживча цінність, якість, життєвий цикл тощо). 
(ii) Ціна (гнучкість цін, наявність системи знижок, відстрочки в оплаті, умови оплати). 
(iii)  Розподіл (ефективність системи розподілу, розгалужена оптова чи роздрібна мережа). 
(iv)  Просування (ефективність системи просування). 
• Фінансові параметри (ліквідність, платоспроможність, співвідношення власного і залученого капіталу, наявність коштів на 
розробку ефективної товарної політики, витрати на маркетинг, очікуваний фінансовий результат). 
• Система управління (визначеність цілей, методи управління, гнучкість та адаптивність управлінських підходів). 
• Кадрове забезпечення маркетингової діяльності ( наявність та вартість оплати послуг кваліфікованих спеціалістів з маркетингу. 
оплата послуг маркетологів). 
• Інноваційне забезпечення (ступінь залучення технологій, науково-дослідних розробок у виробництво). 
• Споживачі (клієнти) - фізичні і юридичні особи, які є споживачами товарів і послуг фірми. саме на їх смаки та вподобання 
орієнтована товарна політика. 
• Конкуренти (інтенсивність конкуренції, особливості конкурентного середовища, товари-замінники). 
• Постачальники - незалежні підприємства, що постачають сировину, устаткування (має значення надійність постачальників, 
якість, своєчасність поставлених товарів, послуг). 
• Посередники - компанії, що допомагають в просуванні, збуті продукції (торгівельні посередники, маркетингові фірми, 
транспортні організації, виставкові центри) 
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кож інвестиційний характер маркетингової
складової діяльності сільгосппідприємства
[12]. При цьому товарна політика визначаєть!
ся як засіб оптимізації взаємовідносин між су!
б'єктами агробізнесу (виробники сільгосппро!
дукції, споживачі, держава, контактні ауди!
торії), передбачаючи партнерські засади та
широку соціальну відповідальність, за рахунок
чого забезпечуватиметься позитивний еконо!
мічний результат у стратегічній перспективі.

Ключовим принципом формування товар!
ної політики сільгосппідприємств варто роз!
глядати систематичність аналізу середовища та
його специфіки і вже на основі отриманих знань
формувати конкретну модель реалізації марке!
тингової товарної політики.

ВИСНОВКИ
Для ефективного функціонування сільсько!

господарського підприємства в умовах мінливого
макросередовища, необхідною є постійне удоско!
налення маркетингової товарної політики. Це, у
свою чергу, неможливо без розуміння та усвідом!
лення актуальних умов її формування.

Основні аспекти товарної політики сільсь!
когосподарських підприємств приймаються під
дією множини умов та чинників макро!, міді!,
та мікросередовища.

Мікромаркетингове середовище сільсько!
господарського підприємства, що чинить вплив
на стратегічні і тактичні рішення маркетинго!
вої товарної політики, включає щоденну робо!
ту з постачальниками, посередниками, конку!
рентами, споживачами, транспортними та
фінансово!кредитними організаціями. Є також
аспекти мікросередовища, які притаманні кож!
ному підприємству, і які потрібно завжди бра!
ти до уваги при формуванні маркетингової то!
варної політики: виробничий, маркетинговий,
фінансовий, управлінський, інноваційний, кад!
ровий аспекти та особливості маркетинг!міксу.

Умови та чинники макросередовища запро!
поновано поділити на соціально!економічні,
політико!правові, природно!кліматичні, біо!
логічні, технологічні, соціально!культурні та
демографічні.

Проілюстровано особливості формування
товарної політики сільськогосподарських
підприємств та ключові умови впливу на неї за
складовими елементами товарної політики (роз!
робка та вдосконалення товару, обслуговуван!
ня, а також диверсифікація та елімінування).

Література:
1. Лівінський О.М. Економіка сільського гос!

подарства та маркетинг: навч. посіб. / О.М. Лі!

Таблиця 2. Умови формування МТП сільськогосподарських підприємств за її складовими
елементами

Джерело: розроблено автором на основі: [5, с. 287; 6, с. 184; 7, с. 227—230; 8, с. 117; 9, с. 115; 2; 10; 11; 4, с. 54—56 ].

Складові елементи 
МТП Ключові умови впливу на МТП сільськогосподарських підприємств 

1.1. Розробка нового 
товару або економічно 
обгрунтоване 
вдосконалення вже 
існуючого 

Тут вступають в дію майже всі можливі умови (табл. 1). Найбільшу роль відіграють: державна підтримка 
певних галузей (дотації, податкові пільги, повернення ПДВ) наявність великої кількості виробників з 
аналогічним товаром; залежність від природних факторів, котрі важко передбачити і неможливо 
контролювати; ефективність розташування підприємства; залежність від грунтів; зміна смаків споживачів, 
професіоналізм служби маркетингу, наявність коштів на розробку ефективної МТП, безперебійність роботи 
постачальників. Виробничі аспекти впливають на те, яким саме за своїми характеристиками отримаємо товар, 
від чого буде залежати товарна політика. Продукція сільськогосподарських підприємств часто є 
малодиференційованою, але слід шукати резерви для підвищення її конкурентоспроможності 

1.2. Обслуговування 
товару 
 

Транспортування (найбільший вплив мають):
На рівні макросередовища: державна підтримка, зміни політичного курсу; стан і перспективи використання 
джерел сировини та енергоресурсів. 
На рівні мідісередовища: взаємодія з державними органами, установами. 
На рівні мікросередовища: товар та його характеристики; транспортні потужності підприємства; обсяг 
виробництва; посередники; відповідність системи розподілу запитам споживачів, наявність розгалуженої 
оптової чи роздрібної мережі 
Сервісне обслуговування (найбільший вплив чинять): 
На рівні макросередовища: зміни політичного курсу; економічна криза; інноваційний потенціал підприємства 
та конкурентів, вимоги до безпеки та до конкурентоспроможності продукції. 
На рівні мікросередовища: товар та його ергономічні характеристики; інноваційні та фінансові можливості 
Зберігання (найбільший вплив чинять):
На рівні макросередовища: економічні кризи; карантинні правила. 
На рівні мідісередовища: внутрішні контактні аудиторії. 
На рівні мікросередовища: товар та його якісні характеристики; транспортні потужності; посередники та 
вартість їхніх послуг; відповідність системи розподілу запитам споживачів, наявність розгалуженої оптової 
чи роздрібної мережі 

1.3. Зняття товару з 
виробництва; 
диверсифікація; 
елімінування 

На рівні макросередовища: державна підтримка, зміни політичного курсу, економічна криза; співвідношення 
попиту і пропозиції, доходів і цін на товари: стан і перспективи використання джерел сировини та 
енергоресурсів; структура та еластичність споживання; темпи технологічних змін у галузях. 
Мідісередовище: внутрішні контактні аудитори; лідери громадських думок. 
На рівні мікросередовища: товар та його характеристики; маркетинговий та фінансовий аспект (зниження 
обсягів попиту та збуту; скорочення норми прибутку, зменшення частки ринку; зростання витрат обігу; 
жорстка конкуренція; поява товарів-аналогів) 
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німи проблемами, так і зовнішньою агресією.
Виробники продукції вимушені шукати все
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THE STUDY OF THE ESSENCE OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглядається сутність конкуренції та причини її виникнення, досліджено подібність і відмінність по5
нять "конкурентоспроможність підприємства" та "конкурентоздатність підприємства", наведено погляди різних вче5
них на визначення цих категорій. Проаналізовано особливості визначення конкурентоспроможності та конкурен5
тоздатності підприємств аграрного сектору та фактори, що на них впливають.

The article deals with the competition and its causes, explored the similarities and differences in the sign of the
concepts of "competitiveness enterprise " and "competitive enterprise", are the views of different scholars on the definition
of these categories. The features determining the competitiveness of enterprises and competitiveness of the agricultural
sector and the factors influencing on them.

Ключові слова: аграрне підприємство, конкуренція, конкурентоздатність, конкуренто9
спроможність, фактори впливу.

Key words: competition, competitive, competitiveness, agricultural enterprise, factor of influence.

ще є достатньо мінливим і щодня виникають
нові загрози. В загальному вигляді здатність
підприємств адаптуватись до навколишніх
умов та ефективно функціонувати в умовах
ризику та невизначеності називають конку!
рентоспроможністю підприємства, інколи
конкурентоздатністю. Тому актуальним є виз!
начення сутності даних категорій, доцільності
їх застосування стосовно характеристики пев!
них явищ та процесів та виявлення факторів,
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що впливають на конкурентоспроможність
аграрних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико!методичні основи визначення
конкурентоспроможності та конкурентоздат!
ності підприємств в цілому та аграрних, зокре!
ма, є предметом дослідження багатьох вітчиз!
няних і зарубіжних вчених таких, як: Астахова
В.І., Маренич А. [1], Білецька І.І. [2], Богацька
Н.М.[3], Вініченко І.І. [4], Гринько Т.В. [6], Ди!
кань В.Л. [7], Діксон П.Р. [8], Должанський І.З.,
Загорна Т.О. [9], Долишній М.І., Бєлєнький П.Ю.,
Гомольська Н.І. [10], Донських А.С. [11], Єрмо!
лов М.О. [12], Іванов Ю.Б. [14], Мескон М. [15],
Оберемчук В.Ф. [16], Осипов В.М. [17], Піддуб!
ний І.О., Піддубна А.І. [17], Портер М.Ю. [19],
Россіхіна О.Є. [21], Савчук О.В.[22], Сміт А.
[23], Уруков В. [24], Фатхутдінов Р.А. [25], Юда!
нов А.Ю. [26] та інші. Відзначаючи цінність на!
працювань названих дослідників, слід зауважи!
ти, окремі важливі аспекти визначення сутності
конкурентоспроможності та конкурентоздат!
ності потребують подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності термі!

нів "конкурентоспроможність" та "конкурен!
тоздатність" аграрних підприємств та факторів,
що на них впливають.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою діяльності будь!якого підприємства
є розширення ринку збуту з метою максимі!
зації прибутку. Це і є об'єктивною причиною
виникнення конкуренції, бо на даний час вели!
ка кількість підприємств, а особливо аграрних,
виробляють ідентичні товари та послуги і між
ними неодмінно виникає боротьба за певний
сегмент того чи іншого ринку.

Закон України "Про захист економічної
конкуренції" містить таке трактування кон!
куренції: "Економічна конкуренція (конку!
ренція) — змагання між суб'єктами господа!
рювання з метою здобуття завдяки власним
досягненням переваг над іншими суб'єктами
господарювання, внаслідок чого споживачі,
суб'єкти господарювання мають можливість
вибрати між кількома продавцями, покупця!
ми, а окремий суб'єкт господарювання не
може визначати умови обороту товарів на
ринку" [13, с. 64].

Перші дослідження конкуренції нале!
жать шотландському економісту Адаму

Сміту (XVIII ст.), який "зробив крок до ро!
зуміння конкуренції як ефективного засобу
цінового регулювання: на основі теорії кон!
курентної ціни сформулював поняття конку!
ренції як суперництва, що підвищує ціни і
зменшує ціни; визначив основні умови ефек!
тивної конкуренції, що включають наявність
великої кількості  продавців,  вичерп ну
інформацію про них, мобільність використо!
вуваних ресурсів; вперше показав яким чи!
ном конкуренція, зрівнюючи норми прибут!
ку, призводить до оптимального розподілу
праці і капіталу між галузями; розробив еле!
менти моделі досконалої конкуренції і тео!
ретично довів, що в її умовах можливе мак!
симальне задоволення потреб" [23].

Вчені!економісти розрізняють конкурен!
тоспроможність та конкурентоздатність
підприємств у середовищі господарювання.
Обидва поняття характеризують ефек!
тивність функціонування економічних
суб'єктів, але якщо розглядати їх з точки
зору лінгвістики, то можна виявити суттєві
відмінності. В спільну основу цих слів покла!
дена похідна від слова "конкуренція", що оз!
начає "змагання, суперництво, боротьба".
Другу основу в слові "конкурентоспро!
можність" являє слово "спроможність", у
"конкурентоздатність" — "здатність". Лінг!
вістичний аналіз цих слів вказує на наступ!
не:

— здатний — який може, вміє здійснюва!
ти, виконувати, робити що!небудь, поводи!
ти себе певним чином" [5, с. 360];

— спроможний — який має здатність ви!
конувати, здійснювати, робити і т. ін. що!не!
будь; який має здібності до чого!небудь, вміє
здійснювати, виконувати щось; який може,
має можливості здійснити що!небудь" [5, с.
1182].

Відповідно до вищевказаного пропонує!
мо таке визначення понять конкурентоспро!
можність і конкурентоздатність:

Конкурентоспроможність — це система
характеристик об'єкта (країни,  галузі,
підприємства, товару або послуги), яка виз!
начає його потенційний результат на ринку.

Конкурентоздатність — це здатність
об'єкта (підприємства, країни, товару або
послуги) витримувати конкуренцію порівня!
но зі схожими об'єктами на досліджувано!
му ринку.

Таким чином, конкурентоздатність ха!
рактеризує об'єкти, що вже діють на ринку,
а конкурентоспроможність — новостворені,
які тільки мають виходити на ринок.
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Конкурентоздатність підприємства —
різнобічна економічна категорія, яка дослі!
джувалась як українськими, так і зарубіж!
ними вченими, проте так і не отримала єди!
ного визначення, оскільки думки вчених до!
сить різняться. Сутність та погляди авторів
на поняття "конкурентоздатність підприєм!
ства" наведені в таблиці 1.

На наш погляд, конкурентоздатність під!
приємства — це здатність підприємства у
довгостроковому періоді функціонувати в
умовах ринкової економіки, створюючи та
реалізовуючи продукцію, яка задовольняє
потреби людей та є відмінною від аналого!
вої, при цьому займати стійку позицію у
певній галузі та отримувати регулярний при!
буток, достатній для вдосконалення вироб!
ництва.

Найбільш точним, на нашу думку, є виз!
начення Юданова Ю.А., оскільки він харак!
теризує конкурентоздатність з точки зору
системного підходу та враховує ключові оз!
наки цього терміну: наявність стратегії, три!
валий період, переважні (конкурентні) по!
зиції.

Розглянемо поняття конкурентоспро!
можності підприємства. Як було зазначено
вище, конкурентоспроможність характери!
зує потенційний результат економічного об!
'єкта на ринку, відповідно стосується лише

новостворених підприємств. Погляди різних
вчених на цю категорію відображені в таб!
лиці 2.

На наш погляд, конкурентоспроможність
підприємства — це комплексна система ха!
рактеристик підприємства, які деталізують
його потенційну можливість ефективно фун!
кціонувати в умовах ризику та невизначе!
ності, випускати і реалізовувати продукцію,
відмінну від конкурентної.

Ринкова економіка передбачає дослід!
ження конкурентоздатності у будь!якій
сфері діяльності, незалежно від форми влас!
ності та масштабів діяльності. Особливо це
стосується підприємств аграрного сектору.
Поняття конкурентоспроможності та кон!
курентоздатності аграрних підприємств на!
багато складніше і трактується неоднознач!
но.

Визначення конкурентоспроможності та
конкурентоздатності аграрних підприємств
базується на попередньому аналізі дефі!
ніцій, але з урахуванням особливостей аг!
рарного бізнесу. Перш за все, аграрне розу!
міння цих понять базується не лише на еко!
номічних параметрах, бо аграрне підпри!
ємство здебільшого діє як соціальний агент,
а не економічний. Також дуже складною є
оцінка конкурентоспроможності та конку!
рентоздатності сільськогосподарської про!

Таблиця 1. Аналіз дефініцій "конкурентоздатність підприємства",
наведених в літературних джерелах

Джерело Визначення
Астахова В. І. Конкурентоздатність підприємства являє собою відносну характеристику, що відображає відмінності 

процесу розвитку даного виробника від виробника-конкурента як за ступенем задоволення своїми 
товарами, так і за ефективністю виробничої діяльності [1, с. 24] 

Богацька Н. М.,  
Путь І.О. 

Конкурентоздатність підприємства означає його змогу до ефективної господарської діяльності і 
забезпечення прибутковості в умовах конкурентного ринку [3, с. 2] 

Гринько Т. В. Конкурентоздатність підприємства – порівняльна перевага підприємства відносно інших підприємств 
країни та за її межами [6, с. 53] 

Дикань В. Л. Конкурентоздатність підприємства – визначає конкурентостійкість підприємства та визначається 
внутрішніми факторами [7, с. 30] 

Іванов Ю. Б. Конкурентоздатність підприємства – це система, яка складається з безперервно взаємодіючих 
факторів та характеризує ступінь реалізації можливостей підприємства до отримання та утримання 
конкурентної переваги [14, с. 13] 

Мескон М. Х. Конкурентоздатність підприємства – відносна характеристика, яка відображає відмінності в 
розвитку даної фірми від конкурентних фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреби 
людей і за ефективністю виробничої діяльності [15, с. 323] 

Оберемчук В. Ф. Конкурентоздатність підприємства – комплексна порівняльна характеристика підприємства, що 
відображує ступінь переваги оціночних показників діяльності підприємства, що визначає його 
успіх на певному ринку за певний проміжок часу [16, с. 212] 

Портер М. Ю. Конкурентоздатність підприємства – положення товаровиробника на внутрішньому та 
зовнішньому ринку, яке визначається сукупністю факторів та відображається сукупністю 
показників [19, с. 244] 

Савчук О. В. Конкурентоздатність підприємства – характеристика, що визначає стійкість підприємства, 
здатність його зберігати своє становище на ринку чи розширювати займаний сектор ринку [22, с. 
58] 

Фатхутдінов Р. А. Конкурентоздатність підприємства – визначається як середньозважена величина за показниками 
конкурентоспроможності конкретних товарів на конкретних ринках [25, с. 433] 

Юданов Ю. А. Конкурентоздатність підприємства – це можливість тривалий час відстоювати власні переважні 
позиції в галузі завдяки наявності ефективної стратегії чи здатності діяти в довгостроковому 
періоді на ринку й одержувати до цього прибуток, достатній для вдосконалювання виробництва, 
стимулювання персоналу [26, с. 28] 
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дукції, що в певній мірі є основою для оцін!
ки конкурентоздатності підприємства. На це
впливає, по!перше, нерозвиненість аграрно!
го ринку, що не дає можливості уніфікувати
та формалізувати умові функціонування аг!
рарних підприємств у масштабах країни. По!
друге, сільськогосподарська продукція ха!
рактеризується нееластичним попитом, що
перешкоджає формалізації взаємозв'язку
якості продукції та її ціни. По!третє, оцінку
ускладнює розуміння якості сільськогоспо!
дарської продукції, через те, що воно є ба!
гатоваріантним. Оцінка якості продукції під!
приємства потребує формування загальних
критеріїв оцінювання [24].

Проаналізувавши особливості аграрного
бізнесу та визначення конкурентоздатності
та конкурентоспроможності підприємств,
пропонуємо власний погляд на поняття
конкурентоспроможності та конкурентоз!
датності аграрних підприємств.

Конкурентоспроможність аграрних підпри!
ємств — це система характеристик аграрного
підприємства, які визначають його потенційні
можливості на ринку сільськогосподарської
продукції та послуг, можливість ефективного
використання земельних, трудових і фінансо!
вих ресурсів та пристосування до нових умов
господарювання.

Конкурентоздатність аграрних підпри!
ємств — це здатність аграрного підприєм!
ства протягом певного часу створювати та
реалізовувати сільськогосподарську про!
дукцію, яка витримує конкуренцію, ефектив!
но використовувати ресурси, аналізувати

зміни у кон'юнктурі ринку та пристосовува!
тись до них.

Оскільки аграрні підприємства є не замк!
нутою системою, варто зупинитися на фак!
торах, що впливають на їх конкурентоспро!
можність. Фактори — це ті явища і процеси
виробничо!господарської діяльності підпри!
ємства і соціально!економічного життя сус!
пільства, які викликають зміну абсолютної і
відносної величини витрат на виробництво, а
в результаті зміну рівня конкурентоспро!
можності самого підприємства. Вони можуть
впливати як у бік підвищення конкурентосп!
роможності підприємства, так і у бік змен!
шення. Але наявності самих факторів недо!
статньо для забезпечення конкурентоспро!
можності. Здобуття конкурентної переваги
на основі факторів залежить від того, на!
скільки ефективно вони використовуються і
де, в якій галузі, вони застосовуються" [11].
В економічній літературі існує різноманітна
класифікація факторів конкурентоспромож!
ності, залежно від їх ознак.

За об'єктом дослідження виділяють: фак!
тори, що залежать від технології; які нале!
жать до сфери виробництва; що стосуються
реалізації продукції; які входять до сфери
маркетингу; що відносяться до професійних
навичок; пов'язані з організаційними можли!
востями. За природою виникнення фактори
поділяються на основні та розвинуті; загальні
та спеціалізовані; природні та штучно ство!
ренні. Існує також класифікація за ознакою
керованості: контрольовані і неконтрольо!
вані; керовані та некеровані; за сферою дії —

Таблиця 2. Аналіз дефініцій "конкурентоспроможність підприємства",
наведених у літературних джерелах

Джерело Визначення
Білецька І. І. Конкурентоспроможність підприємства - тимчасовий стан об’єкта, забезпечуваний здатністю до 

кращого використання ключових компетенцій у порівнянні з конкурентами й умінням 
підтримувати цей стан якийсь час [2, с. 81] 

Вініченко І. І. Конкурентоспроможність підприємства – можливість його ефективної господарської діяльності 
й її практичної реалізації в умовах конкурентного ринку [4, с. 10] 

Діксон П. Р. Конкурентоспроможність підприємства – показує, наскільки продуктивна й ефективна фірма 
щодо конкурентів, посередників та в обслуговуванні замовлень [8, с. 131] 

Должанський І. З. 
 

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективно розпоряджатися власними й 
позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку [9, с. 384] 

Долишній М. І., 
Бєлєнький П. Ю. 

Конкурентоспроможність підприємства – сукупність не реалізованих конкурентних переваг [10, 
с. 248] 

Єрмолов М. О.  Конкурентоспроможність підприємства – відносна характеристика, що віддзеркалює відмінності 
процесу розвитку даного виробника від виробника – конкурента як за ступенем задоволення 
своїми товарами чи послугами конкретної суспільної потреби, так i за ефективністю виробничої 
діяльності [12, с. 239] 

Осипов В. М. Конкурентоспроможність підприємства – це властивість об’єкта, що характеризується 
можливістю реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби певного ринку 
[17, с. 347] 

Піддубний І. О.,  
Піддубна А.І. 

Конкурентоспроможність підприємства – це потенційна або реалізовані здатність економічного 
суб'єкта до функціонування в релевантної зовнішньому середовищі, яке грунтується на перевагах і 
відображає його позицію щодо конкурентів [18, с. 264 ] 

Райзберг Б. А. Конкурентоспроможність підприємства – це реальна і потенційна можливість фірм в існуючих 
для них умовах проектувати, виготовляти та збувати товари, які за ціновими і неціновими 
характеристиками є більш привабливими для споживачів, ніж товари їх конкурентів [20, с. 495 ] 



48
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2016

зовнішні та внутрішні; за рівнем спеціалізації
— інтегральні та специфічні; за конкурентним
рівнем — мікрорівневі, мезорівневі, макро!
рівневі. Узагальнено фактори конкурентос!
проможності підприємств можна поділити на
зовнішні та внутрішні.

Зовнішні — це економічні фактори навко!
лишнього середовища, які виявляються у
сферах виробництва, обігу і споживання.
Внутрішні — фактори самого підприємства,
що впливають на ринок" [21].

Проте потрібно враховувати специфіку
аграрної сфери, зважати на те, що різні аг!
рарні підприємства мають різний стратегіч!
ний потенціал, різні стратегії і функціону!
ють у середовищі різної міри складності.
При цьому одні і ті ж фактори для різних
підприємств можуть бути як керованими
(тобто підприємство здатне впливати на
них), так і некерованими або такими, що вра!
ховуються (підприємство пристосовується
до їх зміни). Тому в середовищі функціону!
вання аграрних підприємств доцільно виді!
ляти не зовнішні і внутрішні фактори конку!
рентоспроможності, а ті, що створюються
(керовані) і ті, що враховуються (некеро!
вані).

Як вже відомо конкурентоздатність, ха!
рактеризує підприємства, які вже певний час
функціонують на ринку, тобто сильні сторо!
ни підприємства, завдяки яким воно успіш!
но витримує конкуренцію, те саме стосуєть!
ся аграрних підприємств, а от конкурентос!
проможність аграрних підприємств потре!
бує додаткового аналізу так як вона харак!
теризує потенційну якість підприємства.
Аби мати високу конкурентоспроможність
підприємство повинно відповідати певним
параметрам, від яких залежатиме його по!
дальший розвиток.

Конкурентоспроможність аграрного під!
приємства визначається такими параметра!
ми:

1) можливістю підприємства ефективно
функціонувати на внутрішньому та зовніш!
ньому ринках;

2) здатністю продукції даного підприєм!
ства конкурувати на ринку з ідентичною
продукцією;

3) одержання підприємством стійких
конкурентних переваг на базі сільськогоспо!
дарської продукції певної якості;

4) ефективне використання технологій,
ресурсів, методів управління, навичок і знань
персоналу, компонентів маркетингової ді!
яльності, які відображаються на якості та

конкурентоспроможності продукції, при!
бутковості підприємства.

Підвищення конкурентоспроможності
уявляє собою процес змін та потребує уп!
равління та наявність стратегічного підходу
підприємства, тобто для ефективного фун!
кціонування підприємства необхідна роз!
робка стратегії такого підвищення з враху!
ванням всіх аспектів сприяння та протидії.

Процес підвищення конкурентоспро!
можності потребує врахування специфіки
взаємозв'язку як між елементами підприєм!
ства, так і з його оточенням, і уявляє собою
процес прийняття рішень (включаючи цілі,
методи, плани) по досягненню цілей підви!
щення конкурентоспроможності.

Для підвищення конкурентоспромож!
ності аграрних підприємств необхідно:

1. Реально оцінювати очікування спожи!
вачів, досліджувати тенденції їх поведінки.
Тобто підприємство повинне своєчасно,
об'єктивно і точно оцінювати споживчій по!
пит у даний момент часу та прогнозувати
його динаміку у майбутньому.

2. Організувати виробництво на такому
рівні, результати якого задовольнятимуть
потреби цільової групи споживачів найбільш
корисним товаром по відношенню ціна —
якість.

3. Проводити ефективну маркетингову
політику.

4. Створювати всі умови для мінімізації
витрат на фактори виробництва: капітал,
персонал, сировину, матеріали та енергію, на
виробництво продукції.

5. Здійснювати, удосконалювати та своє!
часно оновлювати технології виробництва,
збуту та управління (створення новітніх тех!
нологій вирощування та підвищення уро!
жайності сільськогосподарських культур,
забезпечення приросту поголів'я худоби).

6. Планувати і впроваджувати ефективну
стратегію в сферах виробництва і маркетин!
гу, опираючись на інновації.

7. Фінансувати грошові кошти для під!
тримки виробників насіннєвого матеріалу,
науково!дослідних установ,сортовипробу!
вальних станцій.

8. Враховувати специфіку виробництва
сільськогосподарської продукції в регіонах.

9. Готувати висококваліфікованих кадрів
для села. Розвивати високий кадровий по!
тенціал як на виконавчому, так і на управлі!
нському рівнях, оскільки саме від якості пер!
соналу залежать всі вищеперераховані пун!
кти.
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Реалізація перерахованих заходів протя!
гом тривалого часу створює підприємству
реальні переваги над конкурентами.

ВИСНОВКИ
Конкурентоспроможність та конкурентоз!

датність аграрних підприємств являються склад!
ними і багатоплановими поняттями, які потрібно
розглядати з технічних, економічних та соціаль!
них позицій. Але при цьому варто звертати ува!
гу на різницю між ними. Конкурентоздатність
характеризує стабільну діяльність тривалий час
існуючих підприємств, а конкурентоспро!
можність — потенційні можливості новостворе!
них підприємств. Існують різні трактування цих
понять, кожне з яких доповнює одне одного, але
всі вони характеризують переваги досліджува!
них підприємств над іншими.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні системи енергозабезпечення со!

ціально!значимих об'єктів побудовані на базі
типових рішень. Переважна більшість енерго!
систем вищеназваних об'єктів мають низьку
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ENERGY AUDIT

У статті представлено обгрунтовані авторами теоретико5методичні засади та розроблені практичні рекомен5
дації щодо проведення енергетичного аудиту в Житомирському національному агроекологічному університеті. Роз5
крито на базі авторських схем та методик механізм проведення енергоаудиту, запропоновано алгоритм енергетично5
го обстеження, який базується на комплексному економіко5технологічному аналіз і об'єкта та його енергосистем, а
саме: визначення виду енергетичного обстеження; порядок проведення і складання кошторису обстеження; аналіз
ступеня ефективності використання енергії і енергоносіїв (електрична енергія, теплова енергія, вода); розробку по5
тенційних енергозберігаючих заходів; особливості побудови енергетичного балансу. Висвітлено сучасний стан та
основні тенденції проведення енергоаудиту соціально5значимих об'єктів, який дає можливість знайти альтернативні
шляхи економії енергоресурсів, виявити першочергові енергозберігаючі заходи та технології, а також розробити
основні прогнозні показники отримання економічного ефекту від впровадження системи енергоаудиту в цілому з
урахуванням основних напрямів стратегії розвитку об'єкту.

In the article the authors proved the theoretical and methodological foundations and practical recommendations on
conducting energy audit in Zhytomyr agroecological National University. Exposed at the author's schemes and methods
mechanism of energy audit, energy audit algorithm is based on a comprehensive economic and technological analysis
and object and its energy systems, including: determining the type of energy audit; procedure of examination and
budgeting, analysis of the degree of energy efficiency and energy (electricity, heat, water); the development potential of
energy saving measures; features of energy balance. The modern state and main trends of energy socially significant
facilities which enables to find alternative ways of energy savings, identify priority energy efficiency measures and
technologies, and develop key forecast indicators obtain economic benefits from the introduction of energy in general,
with the main directions development strategy object.

Ключові слова: енергетичний аудит, енергоефективність, теоретико9методичні засади,
енергозабезпеченість.

Key words: еnergy audit, energy efficiency, methodology, powersupply.

запроектовану енергоефективність та значні
перевитрати в споживанні енергії по відношен!
ню до проектних показників. Вибір технічних
рішень, що забезпечують збільшення енерго!
ефективності, на наше переконання, повинен
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базуватися на комплексному аналізі та оцінці
економічних ефектів альтернативних варіантів
споживання енергії за даними всеохоплюючо!
го енергетичного обстеження. Тому енергетич!
ний аудит є основою для регулювання взаємо!
відносин між споживачами та постачальника!
ми енергії щодо прийняття взаємоузгоджених
рішень. Як вважає більшість науковців світу,
проблема підвищення ефективності викорис!
тання та економії енергоресурсів стане однією
з найактуальніших для кожної країни в умовах
поглиблення глобальної енергетичної кризи.

Однією за найбільш гострих проблем Украї!
ни на сучасному етапі її розвитку є стабільність
енергозабезпечення і ефективність викорис!
тання енергоресурсів. Процедури, засоби та
методи енергетичного аудиту мають проходи!
ти крізь науково!технічне обгрунтування. По!
ложення про порядок організації енергетичних
обстежень, затверджене наказом Держкоме!
нергозбереження України від 29.04.1999 р. за №
27, стосується тільки нормативних та правових
засад проведення енергетичних обстежень. За
підрахунками науковців на сьогодні в Україні
на енергопостачання будівель витрачається
біля 40% паливно!енергетичних ресурсів, таким
чином в умовах фінансової та енергетичної
кризи є гостра необхідність та доцільність сут!
тєвого зменшення енерговитрат. Таким змінам
може сприяти широке впровадження передо!
вих західних технологій енергозбереження та
збільшення використання сучасних новітніх
приладів, систем, технічних засобів та рішень
для підвищення ефективності використання
енергії. У зв'язку з чим, формування системи
науково!технічного аналізу процедури, методів
та засобів енергетичного аудиту стає першо!
черговим як для науки так і для практики гос!
подарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основою формування системи проведення
енергетичного аудиту є застосування науково!
го підходу до розробки технологічно обгрун!
тованих, прогресивних норм витрат енерго!
носіїв, який проводиться на засадах досліджен!
ня та планування витрат енергоресурсів з вра!
хуванням динаміки їх споживання за тривалий
період часу.

Цей підхід достатньо детально висвітлений
у роботах С.С. Антоненко[8], М.А Голуб [12],
Я.В. Белинская[13], В.М Кошельник [7], Л.Л То!
важнянський [6], С.В. Кострюков [9], Ю.В. Шуль!
гин [7], В.О. Юрескул [11], М.М. Шовкалюк [12]
та ін. Енергетичне обстеження дуже тісно по!

в'язане із енергозбереженням Стівен Шульц
(Schultz, 2011). Разом з тим, звертає на себе ува!
гу та обставина, що в багатьох виконаних ро!
ботах недостатньо аргументованим є тлумачен!
ня ролі та місця потенціалу енергозбереження
систем теплопостачання незважаючи на те, що
саме дослідження потенціалу енергозбережен!
ня є однією з основних цілей проведення енер!
гетичного аудиту.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є на основі виявлення

нових теоретичних засад формування системи
енергоаудиту та вдосконалення існуючих ме!
ханізмів його проведення запропонувати прак!
тичні рекомендації щодо удосконалення мето!
дики енергоаудиту як основного інструменту
забезпечення мотивації енергозаощадження
об'єктів господарювання і покращення енерге!
тичного балансу країни в цілому.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проведення енергетичних обстежень на

основі нових теоретико!методичних засад, що
здатні об'єктивно та якісно визначити потен!
ціал енергозбереження системи теплопоста!
чання та забезпечити ранжування і якісну оці!
нку показників економічної ефективності інве!
стицій в енергозберігаючі заходи основне зав!
дання системи сучасного аудиту. Разом з тим,
сучасний стан економіки не дозволяє розрахо!
вувати у найближчий період обсяги та джере!
ла фінансування технічного переоснащення ви!
робництва та запровадження енергоефектив!
них технологій. Тому сучасна методика прове!
дення енергоаудиту потребує внесення суттє!
вих коригувань в оцінку основних техніко!еко!
номічних показників функціонування об'єктів
у майбутні періоди, особливо після часткового
впровадження енергозберігаючих заходів. При
формуванні системи енергетичного аудиту
особлива увага повинна приділятись аналізу
нормативної літератури, щодо питань виконан!
ня енергетичних обстежень систем теплопос!
тачання та аналізу розроблених для деяких міст
України міських енергетичних планів, схем теп!
лопостачання та енергетичних аудитів [13]. На
наше переконання, сучасний енергоаудит пе!
редбачає комплексне обстеження підприємств,
організацій, будинків і окремих виробництв з
їх ініціативи з метою визначення можливостей
економії споживаної енергії і допомоги підпри!
ємству в здійсненні економії на практиці шля!
хом впровадження механізмів енергетичної
ефективності, а також з метою впровадження
системи енергетичного менеджменту.
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Енергетичний аудит можна проводити за
всіма напрямами діяльності підприємства таки!
ми, як теплопостачання, вентиляція й кондиці!
ювання, водопостачання й водопідготовка, во!
довідведення й очищення стоків, електропос!
тачання, контрольно!вимірювальні прилади і
апаратура, газопостачання, димовідведення,
будівництво та технології, технічна діагности!
ка будівельних конструкцій будинків, екологія
та ін. Предметом енергетичного аудиту є забез!
печення системного обстеження витрат пали!
ва й енергії, аналіз і розробка рекомендацій з
ефективного використання енергоресурсів. Го!
ловною метою енергетичного аудиту є пошук
можливостей енергозбереження і допомога
суб'єктам господарювання у визначенні на!
прямів ефективного енерговикористання.

Наше бачення призначення сучасного енер!
гетичного аудиту базується на розширенні
спектру комплексного вирішення наступних
задач:формування карти використання об'єк!
том паливно!енергетичних ресурсів; розробка
на основі техніко!економічного аналізу за!
ходів, спрямованих на зниження втрат енергії;
пропонування програми економії енергоре!
сурсів і раціонального енергокористування та
визначення потенціалу енергозбереження;
фінансова оцінка енергозберігаючих заходів.

Енергетичний аудит проводиться енерго!
сервісними компаніями чи незалежними екс!
пертами (енергоаудиторами), що уповноважені
суб'єктами господарювання на його проведен!
ня. Методикапроведення енергетичного ауди!
ту перш за все залежить від повноти інфор!
мації, що прагне одержати і за яку бажає пла!
тити клієнт (рис. 1).

Енергоаудит поділяють на простий (огляд
енергоспоживання, заснованого на даних
лічильників будинку) та комплексний і трудо!

місткий (визначення та ідентифікація всіх на!
прямів витрат енергії і передбачення установ!
ки нового стаціонарного вимірювального ус!
таткування його тестування), після детальної
перевірки видаються обгрунтовані рекомен!
дації. Існують різні способи проведення енер!
гоаудиту. За термінами проведення енергетичні
обстеження поділяють на: первинні; чергові;
позачергові. За обсягами робіт, є просте (експ!
рес — обстеження); повне (комплексне) інстру!
ментальне обстеження. Простий енергетичний
аудит передбачає поверховий збір інформації
з енерговикористання та розроблення типових
для даного об'єкту енергоспоживання реко!
мендацій з енергозбереження. Він забезпечує
базове енергетичне обстеження, робить за!
гальні висновки про споживання енергії.

На наше переконання, повний (комплекс!
ний) енергетичний аудит як аналітично!розра!
хунковий метод обстеження з більш детальною
оцінкою потенціалу енергозбереження, ство!
рення енергетичного паспорту, розробки пито!
мих норм на споживання паливно!енергетич!
них ресурсів і плану організаційно!технічних
заходів щодо енергозбереження. Цей метод
допомагає визначити потенційну економію
енергії. По перше, варто підрахувати кількість
енергії, спожитої всіма основними видами ус!
таткування і порівняти дану величину з загаль!
ним енергоспоживанням. Також дозволяє про!
вести високоякісний енергоаудит, заснований
на науковому підході, дослідженні і вимірі
різних параметрів, а також на досвіді експер!
та, тобто забезпечує детальне енергетичне об!
стеження; використовує такі прийоми, як рег!
ресійний аналіз і енергетичний баланс, для точ!
ного визначення енергоспоживання; розглядає
широке коло можливостей енергозбереження,
включаючи структурні зміни такі, як когенера!
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Рис. 1. Методика визначення етапів порядку проведення енергетичного аудиту

Джерело: авторське бачення побудоване на матеріалах [1; 3; 4; 13].
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ція чи децентралізація на базі використання
альтернативних джерел палива. Методика про!
ведення енергетичного аудиту передбачає на!
ступні етапи (рис. 2).

У реальному житті частіше зустрічається
об'єднання кількох методів проведення енер!
гетичного обстеження. Такий підхід має на
увазі використання складних аудиторських
прийомів, але, замість пошуку широкого кола
можливостей з економії енергії, він фокусуєть!
ся на невеликій кількості технологій енергоз!
береження.

Однією з найбільш складних обговорюва!
них умов у переговорному процесі між енерго!
аудиторською компанією та енергоспоживачем
є визначення вартості проведення енергетично!
го обстеження, яка залежить від структурної
складності громадської організації та, як на!
слідок, обсягу обстеження. Необхідно здійсни!
ти попередній виїзд спеціалістів!енергоауди!
торів до громадської організації з метою огля!
ду та проведення робочих зустрічей з керівниц!
твом та персоналом.

Обчислення капітальної вартості проекту з
енергозбереження — це ключовий момент
звіту. Неправильно оцінені витрати можуть

легко підірвати довіру до цілого звіту. Звичай!
но причина недооцінки витрат викликана не не!
дооцінюванням витрат, а не урахуванням за!
гальної вартості компонентів. До них слід
віднести такі компоненти, які є невичерпани!
ми:вартість закупівлі енергозберігаючого ус!
таткування; закупівельна вартість допоміжно!
го устаткування; витрати на доставку (митні
формальності й установка устаткування); стра!
хування; витрати на ізоляцію; тестування і вве!
дення установки в експлуатацію; виплати за
консультаціїї; витрати на переміщення вироб!
ничого устаткування та ін.

Основні джерел інформації з енергоспожи!
вання включають: витрати за період (рік, дека!
да, місяць), за паливо, воду, електричну енер!
гію, покази лічильників, характеристика ого!
роджувальних конструкцій, проектна докумен!
тація по об'єкту. При цьому враховуються як
обсяг споживання, так і тарифи та вартість
різних видів спожитої енергії та енергоносіїв.
У разі відсутності лічильників при енергоаудиті
може бути застосовано спеціальне вимірюваль!
не обладнання. Методика проведення аналізу
показників енергоспоживання наведено на ри!
сунку 3.
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Споживач повинен збирати покази
лічильників не менше як раз на місяць,
щоб одержувати ймовірну інформацію
про енергоспоживання. Чим більше
буде контрольно!вимірювальних при!
ладів для моніторингу споживання па!
ливно!енергетичних ресурсів тим точ!
нішим буде аналіз.

За визначеними теоретико!мето!
дичними засадами опрацьованими здо!
бувачем та кафедрою економічної
теорії та інтелектуальної власності Жито!
мирського національного агроекологічного
університету було проведено у м. Житомир
організацією "СТРОВ ЕНЕРЖИ" (опалюваль!
не обладнання) енергетичний аудит у Жито!
мирському Національному Агроекологічному
Університеті за адресою: вул. Корольова, 39, м.
Житомир щодо реконструкції системи опален!
ня будівель університету з новим будівництвом
автоматизованої котельні на біомасі (пелети
деревени). Проектом передбачається, відпові!
дно до вимог чинних нормативних документів
заходи:

— перерізи провідників обрані по довго!
строково припустимому струмі в нормальному,
аварійному і після аварійному режимах, наван!
тажень по вітру і ожеледиці, а також по при!
пустимим відхиленням напруги;

— децентралізоване керування світильни!
ками з урахуванням зміни природного освіт!
лення.

Проведений енергетичний аудит дозволив
здійснити економію закладу у грошовому екв!
іваленті на 401257,75 грн. у рік.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропоновані теоретико!

методичні засади проведення енергетичного
аудиту дають можливість здійснити аналіз ви!
користання енергетичних потужностей, вияви!
ти позитивні та негативні їх наслідки, економі!
чний ефект від впровадження Енергетичний
аудит — це комплексне енергетичне обстежен!
ня будівлі, що включає: збір вихідних даних,
складання балансів споживання та розподілу
енергії, аналізу фінансової та технічної інфор!
мації, виявлення нераціональних втрат, розроб!
ку енергозберігаючих заходів, видачі рекомен!
дацій і визначення ефекту від їх впроваджен!
ня.

Його основною метою є оцінка ефектив!
ності використання паливно!енергетичних ре!
сурсів і розробка ефективних заходів для зни!
ження витрат будівлі. Результатом робіт з енер!
гоаудиту є інформаційний продукт, оформле!

ний у вигляді технічного звіту. Можливостями
енергетичного аудитує правильне визначення
стратегії і тактики енергозбереження, визна!
чення заходів енергозбереження, досягнення
енергонезалежності будівлі, скорочення пря!
мих і непрямих витрат на виробництво і со!
бівартість продукції, отримання кредитів та
застосування інвестицій [2].

За допомогою удосконалення теоретико!
методичних засад проведення енергетично!
го аудиту можливо здійснити експертизу
стану енергоспоживання та обрахувати еко!
номічний ефект від впроваджених заходів.
Це надасть можливість всім секторам еконо!
міки перейти на шлях енергозаощадження і
покращити енергетичний баланс в цілому у
країні.
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з ПДВ 

Витрати 
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Річні витрати, 
грн. / рік з 

ПДВ 

Економія, 
грн.. / рік 

Природний 
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401 257,75 Пелета 
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Джерело: власне дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З переходом України до системи ринкових

відносин все гостріше постає питання загострен!
ня екологічно!економічної кризи та збільшується
інтерес свідомих громадян до поліпшення стану
навколишнього середовища. Управління промис!
ловими підприємствами з точки зору його еколог!
ічної безпечності є вкрай необхідним в усьому
світі, однак, у нашій країні система екологічного
менеджменту не відповідає світовим вимогам у
повній мірі. Тому модернізація та розробка ефек!
тивної системи екологічного менеджменту та сер!
тифікація промислових підприємств є актуальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вже тривалий період часу багато зарубіжних
та вітчизняних науковців та фахівців звертають

УДК 338
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEMS AND CERTIFICATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Стаття присвячена екологічному менеджменту як ефективній системі управління промисловими підприємства5
ми з точки зору їх екологічної безпечності для навколишнього середовища. Визначено сутність даної системи, вихо5
дячи з трактування у наукових джерелах. Розглянуто основні міжнародні екологічні стандарти. Виявлено основні
позитивні та негативні аспекти впровадження системи екологічного менеджменту на промислових підприємствах.
Встановлено, що необхідним є створення сприятливих економічних умов у країні як передумови для запровадження
ефективної системи екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствах.

The article is devoted to the environmental management as an effective management system industry in terms of
environmental safety for the environment. There is determined the essence of the system, based on the interpretation of
academic sources. There is considered the main international environmental standards. There is identified the basic
positive and negative aspects of the implementation of environmental management systems in the industrial enterprises.
Established that it is necessary to create favorable economic conditions in Ukraine as a prerequisite for effective
implementation of environmental management systems at domestic enterprises.

Ключові слова: екологічний менеджмент, міжнародний стандарт ISO 14000, екологічна кри9
за, екологічна сертифікація, забруднення довкілля.
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свою увагу на стан і розвиток екологічного менед!
жменту, особливості та проблемні зони його впро!
вадження на підприємствах, зокрема: правове за!
безпечення екологічної безпеки було опрацьова!
но Андревцевим В.І., фінансові аспекти — Кашен!
ко О.Л., проблеми екологічного оподаткування
розглянуті у працях Погрібного О.О. Також ці
питання були відображені у працях Жубано!
вої Л.К., Єфремової Р.В., Ігнатова В.Г., Білявсько!
го Г.О., Мартиненко В.О., Білик О.С., Кокіна А.В.,
Стріт Є., Леджервуда Г. та ін. Але попри це питан!
ня запровадження ефективної системи екологіч!
ного менеджменту залишається актуальним.

ОСНОВНІ ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є:
— визначення сутності системи екологічного

менеджменту, її головного завдання та предмету;
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— розгляд основних міжнародних стандартів,
що стосуються екологічного управління підприє!
мствами;

— виокремлення та ідентифікація основних не!
доліків та переваг від запровадження системи еко!
логічного менеджменту та сертифікації на
підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Екологічну ситуацію, що склалася в Україні,

можна охарактеризувати як кризисну, симптома!
ми якої є:

— погіршення стану навколишнього середови!
ща внаслідок його забруднення та екстенсивного
характеру використання земельного, лісового
фондів;

— погіршення здоров'я населення, що вира!
жається в збільшенні онкологічної, серцево!су!
динної захворюваності, проблем з дихальною си!
стемою та репродуктивною функцією внаслідок
канцерогенного та мутагенного ефекту забрудню!
ючих речовин на організм людини.

Розвиток екологічна криза отримала завдяки
дії наступних факторів:

1. Високо відходні, неекологічні технології ви!
робництва.

2. Високо витратний характер виробництва в
плані використання ресурсів.

3. Низька економічна зацікавленість підпри!
ємств у здійсненні заходів, направлених на пол!
іпшення стану навколишнього середовища та низь!

ка ефективність існуючого екологічного контро!
лю.

Промисловість є найважливішим структурним
компонентом усього господарського комплексу
України. Одночасно вона є основним забрудню!
вачем атмосферного повітря (табл. 1) [1]. Рівень її
впливу на довкілля залежить від багатьох чин!
ників, серед яких характер територіального роз!
міщення підприємств, наявність у них можливості
знищення та утилізації відходів, можливість онов!
лення обладнання і т.д.

У наші дні на одиницю ВВП у США витрачаєть!
ся 3 кг природних ресурсів і поставлена задача
зменшення цього показника до 0,3 кг. У часи СРСР
в Україні даний показник досягав 1 тони. Дані, на!
ведені на рисунку 1 (без урахування тимчасово
окупованої території АР Крим та частини зони
проведення АТО) [2], демонструють факт прева!
лювання енерго! та ресурсомістких видів вироб!
ництв у структурі промисловості України, зокре!
ма металургійного, хімічного виробництва та ма!
шинобудування, в яких використовується застар!
іле обладнання та технології, запозичені ще з часів
СРСР, тобто тенденція збільшення ресурсовитрат!
ності зберігається.

Вплив на довкілля прямо або опосередковано
пов'язаний з діяльністю підприємств. Вишукуван!
ня в сфері поліпшення навколишнього середови!
ща переплітаються з удосконаленням екологічно!
го менеджменту на підприємствах.

Екологічний менеджмент закономірно з'явив!
ся як результат еволюції управлі!
ння підприємством внаслідок не!
обхідності зменшення негативно!
го впливу на навколишнє середо!
вище. Відповідно до стандарту ISO
14001 система екологічного менед!
жменту — це частина системи ме!
неджменту, спрямована на управ!
ління екологічними аспектами, ви!
конання зобов'язань дотримання
та облік ризиків і можливостей [3].

Іншими словами, екологічний
менеджмент — це система, за до!
помогою якої здійснюється управ!
ління тими видами діяльності, які
завдають або потенційно можуть
завдати шкоди навколишньому се!
редовищу; це тип управління,
принципово орієнтований на фор!
мування й розвиток екологічного
виробництва і екологічної культу!
ри життєдіяльності людини, який

Рік 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014* 
Обсяг викидів 15549,4 8347,4 6040,8 6101,9 7027,6 6678,0 5186,6 
У т.ч. стаціонарними 
станціями 9439,1 6201,4 4156,3 4075,0 4822,2 4131,6 3190,4 

Таблиця 1. Динаміка викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферу
за 1990—2014 рр. за даними Державної служби статистики України, тис. т

* дані за 2014 рік наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та частини зони проведення АТО.
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за 9 місяців 2014 року, %
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побудований на соціально!економічному й со!
ціально!психологічному мотивуванні гармонії
взаємин людини із природою [4, с. 118].

Головне завдання екологічного менеджменту
— зниження екологічного ефекту, під яким розу!
міють результат впливу виробничої та невиробни!
чої діяльності людини на навколишнє середовище,
тобто факторами, що визначають екологічний
ефект діяльності підприємств є: вплив на компо!
ненти довкілля, що виражається у вилученні при!
родних ресурсів з надр та зміні їх якості, а також
на реципієнтів, які сприймають негативні наслідки
господарської діяльності підприємств — відходи
(емісії) виробництв.

Таким чином, предметом екологічного менед!
жменту є природоохоронні та ресурсозберігаючі
напрями діяльності підприємств, а метою екологіч!
ного менеджменту є мінімізація негативних впливів
діяльності підприємств на довкілля [6, с. 51].

У 1992 році Британським Інститутом Стандар!
тизації був підготовлений і випущений перший
стандарт, що стосується системи екологічного ме!
неджменту, BS 7750 "Специфікації систем еколог!
ічного менеджменту" (Specification for
Environmental Management Systems), у якому вик!
ладено корисні для створення ефективної систе!
ми екологічного менеджменту рекомендації.
Пізніше до Британії у питанні запровадження цьо!
го стандарту приєдналися й інші країни, а сам стан!
дарт послужив основою для підготовки інших
міжнародних документів, що стосуються екологі!
чного менеджменту, зокрема Системи екологічно!
го менеджменту та аудиту (EMAS, 1993 р.).

Міжнародною організацією зі стандартизації
(ISO — International Standardization Organization)
була розроблена серія стандартів ISO 14000, що має
за мету підтримку підприємств при впровадженні
та розширенні систем екологічного управління та
організації виробництва, при чому впровадження
їх є добровільним. В Україні вони були впроваджені
з 1997 р. Серія ISO 14000 складається з трьох груп
документів: принципи створення і використання си!
стем екологічного менеджменту; інструменти еко!
логічного контролю і оцінки; стандарти, орієнто!
вані на продукцію. Стандарт ISO 14001 "Специфі!
кації і посібник з використання систем екологічно!
го менеджменту" є центральним, згідно з яким
здійснюється формальна сертифікація підприєм!
ства, а інші вважаються допоміжними.

У 2003 році у Великобританії на основі ISO
14000 був сформульований стандарт BS 8555:2003
"Керівництво з поетапного впровадження систем
екологічного менеджменту, включаючи оцінку
екологічної результативності". Даний стандарт до!
помагає забезпечити рівень управління екологіч!
ною результативністю, адекватний наявним ризи!
кам, виявити і розширити області, які можуть за!
безпечити максимальне повернення інвестицій,
продемонструвати зацікавленим сторонам прогрес
організації у впровадженні системи екологічного
менеджменту [5].

Запровадження екологічних стандартів на
підприємстві дає змогу попередити негативний
вплив господарської діяльності на оточуюче при!
родне середовище, оскільки вони передбачають
поєднання безпосередньо виробничої діяльності із
захистом довкілля. Запровадження їх на підприє!
мствах має як позитивні, так і негативні наслідки.

До переваг, що демонструють економічну ко!
рисність та доцільність запровадження системи
екологічного менеджменту та прийняття стан!
дартів на підприємстві, зокрема відносяться:

— підвищення конкурентоспроможності
підприємства на внутрішньому і зовнішньому рин!
ках, можливість освоєння нових ринків, зокрема
отримання "зеленого" світла до ринків країн ЄС;

— здобуття позитивного іміджу підприєм!
ством;

— підготовка та залучення більш кваліфікова!
ного персоналу;

— покращення якості продукції та приваблен!
ня нових споживачів, оскільки у свідомості спо!
живачів якість продукції буде асоціюватися з її
відповідністю екологічним стандартам;

— економія виробничих витрат і ресурсів (ра!
ціоналізація споживання матеріалів та сировини,
води, енергії);

— зниження ризику виникнення аварійних си!
туацій і масштабів їх наслідків;

— зниження природоохоронних платежів і
ефективніше дотримання вимог законодавства,
уникнення штрафів і стягнень через скорочення
обсягів викидів шкідливих речовин;

— покращення відносин з партнерами, інвес!
торами, органами державної влади, що прояв!
ляється в послабленні адміністративного тиску на
підприємство з боку контролюючих державних
органів через декларування, а також змога отри!
мати державну підтримку (зниження процентних
ставок по кредитах; зниження ставок платежів по
екологічному страхуванню);

— вихід на новий рівень технологічного роз!
витку та інновацій (технологічне оновлення вироб!
ництва, поява якісно нових продуктів);

— за допомогою сертифікації на відповідність
стандартам серії ISO 14000 можливо здійснити по!
рівняння екологічної політики підприємств з різних
країн на міжнародному рівні [4, с. 118; 6, с. 55].

Незважаючи на масу переваг, дані стандарти не
позбавлені недоліків. По!перше, це пов'язано з
гнучкість стандартів серії ISO 14000, що дозволяє
підприємству!забруднику відповідати вимогам стан!
дартів тільки формально. Два підприємства, які зай!
маються аналогічною діяльністю, але мають різні еко!
логічні характеристики обидва можуть відповідати їх
екологічним вимогам, маючи достатні резерви для
"постійного поліпшення" та "удосконалення" в час!
тині попередження забруднення, що і є основним кри!
терієм відповідності його діяльності вимогам систе!
ми екологічного менеджменту. Відсутність якісних
вимог до обсягів викидів, концентрації речовин і т.п. є
основним недоліком даних стандартів [7, с. 105].
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По!друге, можливим є створення сприятливих
умов для "експорту забруднення" — перенесення
шкідливих виробництв у країни, які розвивають!
ся, коли підприємство отримує сертифікацію в
державі з "м'якшими" національними природоохо!
ронними нормативами і отримує при цьому міжна!
родний статус [6, с. 54].

Левова частка українських підприємств не має
змоги запровадити ISO 14000 через високу вартість
проведення попереднього екологічного аудиту та
потреби в проведенні реконструкції "проблемних"
ділянок виробництва, які й спричиняють забруд!
нення довкілля, що пов'язано з нестабільною еко!
номічною ситуацією в країні.

Таким чином, необхідність великої кількості
капіталовкладень у процес сертифікації породжує
її непопулярність серед вітчизняних підприємств,
адже процедура сертифікації може коштувати від
кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів.

ВИСНОВКИ
В Україні існують передумови для формуван!

ня системи екологічного менеджменту, що
підтверджується існуючою законодавчою базою з
питань охорони навколишнього природного сере!
довища. Але на даний час вона розвинута недо!
статньо. Розкиданість нормативних приписів, що
стосується питань екологічного менеджменту, в
різноманітних законах та нормативних актах еко!
логічного законодавства призводить до його не!
ефективності.

Аналіз переваг та недоліків стандартів серії
ISO 14000, а також протиріч, що виникають під час
їх впровадження, демонструє, що, незважаючи на
існування певних недоліків, переваги від їх запро!
вадження є більшими. Перед вітчизняними спец!
іалістами в галузі стандартизації стоїть завдання
завчасно виявити й звести до мінімуму недоліки
стандартів, що можуть стати на заваді їх впровад!
женню. Також необхідним є вдосконалення дер!
жавної політики в сфері екологічного менеджмен!
ту та створення сприятливих економічних умов для
можливості запровадження ефективної системи
екологічного менеджменту на вітчизняних під!
приємствах.
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