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У країнах з ринковою економікою регулю�

вання біржової діяльності покладається на дер�
жаву, яка забезпечує біржовий ринок необхід�
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GOVERNMENT REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE EXCHANGE MARKET IN UKRAINE

Досліджено моделі регулювання діяльності біржового ринку, які використовуються у різних країнах світу. Об<
грунтовано, що в Україні для регулювання діяльності біржового ринку доцільно використовувати модель контро<
льованого самоврядування. Проаналізовано законодавчо<нормативне забезпечення розвитку та діяльності біржово<
го ринку. Обгрунтовано доцільність розробки нових нормативних та удосконалення чинних законодавчих актів, які
врегульовують діяльність біржі з укладання форвардних, ф'ючерсних угод та опціонів, розрахунково<клірингових
установ, системи гарантій, в умовах обслуговування угод аграрного ринку, створення умов для функціонування біржо<
вої інфраструктури. Запропоновано, з метою нівелювання надмірного втручання в роботу бірж, застосувати прин<
цип самоврядування та наділити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку повноваженнями щодо
реєстрації правил біржової торгівлі та змін до них, а також збору даних та моніторинг біржової діяльності. Функцію
контролю за біржовою діяльністю зазначити в положеннях Антимонопольного комітету для того, щоб забезпечити
належний рівень конкуренції при проведенні біржових торгів.

The models of regulation of the exchange market activity, which are used in various countries of the world, are
investigated. It is substantiated that use of a model of controlled self<government to regulate the exchange market activity
in Ukraine is expedient. The legislative and normative provision of development and activity of the exchange market is
analyzed. The expediency of the development of new normative and improvement of the current legislative instruments,
which regulate activity of the exchange in conclusion of forward, futures agreements and options, settlement and clearing
institutions, the guarantee system under the conditions of service of the agrarian market agreements, creation of conditions
for functioning of the exchange infrastructure is substantiated.

To minimize excessive interference with the work of exchange, it is proposed to apply the principle of self<government
and to vest the National Securities and Stock Market Commission with the powers of registration of exchange trading
rules and amendments to them, as well as data collecting and exchange activity monitoring.

The function of controlling exchange activities should be specified in the provisions of the Antimonopoly Committee
in order to ensure the proper level of competition in the conduct of exchange trading sessions.

Ключові слова: біржова діяльність, біржовий ринок, державне регулювання, товарна біржа,
біржові торги.

Key words: exchange activities, exchange market, government regulation, commodity exchange,
exchange trading sessions.

ною законодавчою базою. Така система нор�
мативно�правових актів встановлює єдині пра�
вила для всіх суб'єктів, що беруть участь у про�
цесі біржової торгівлі. У зв'язку з цим, органи
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державної влади повинні ретельно здійснюва�
ти контроль щодо дотримання чинного зако�
нодавства, який має базуватись на принципах
суспільної корисності, гласності та відкритості
біржових торгів, довіри, саморегулювання, га�
рантії прав суб'єктів біржової торгівлі. Однак
не менш важлива роль у системі біржового ре�
гулювання належать безпосередньо самим
біржам.

На сьогоднішній день законодавча база,
що регулює біржову діяльність та біржовий
ринок в Україні відбувається за відсутності
спеціалізованих загальнодержавних норма�

тивних актів. У зв'язку з цим діяльність
фондових, аграрних та валютних бірж, які
мають свої особливості регулюються ЗУ
"Про товарну біржу" та різними підзакон�
ними актами. У законодавчому процесі ви�
никає невідповідність між прийнятими нор�
мативними актами та потребами, які вини�
кають під час регулювання функціонуван�
ня біржі.

Саме тому існує об'єктивно обумовлена не�
обхідність детального аналізу особливостей
державного регулювання біржових ринків та
біржової діяльності в Україні.
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Рис. 2. Державні органи, що регулюють біржову діяльність та біржовий ринок України

Рис. 1. Моделі регулювання діяльності біржового ринку
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тобто 
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біржової діяльності є 
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Темі державного регулювання біржового рин�
ку та біржової діяльності присвячені роботи украї�
нських (І. Найда, Б. Луців, Т. Стечишин, І. Вавдій�
чик, Р. Дудяк, О. Сохацька, А. Берлач, А. Винник та
ін.) та закордонних науковців (Ф. Аллен, В. Берг,
С. Вайн, Дж. Долан, Дж. Лернер, Э. Лефевр,
Дж. Маршалл, Д. Монтано, Э. Найман, П. Туфано,
К. Форбс, Дж. К. Халл, Дж. Хікс, У. Шарп, О. Дег�
тярьової та ін.). Разом з тим потребують подаль�
ших наукових досліджень аспекти, пов'язані з не�
досконалістю українського законодавства щодо
регулювання діяльності та функціонування бірж.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є визначення перспек�
тив та аналіз стану державного регулювання
розвитку біржового ринку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За роки незалежності України розроблено

та прийнято значну кількість законодавчих

актів та нормативних документів щодо регулю�
вання біржового ринку та стимулювання роз�
витку біржової торгівлі. Зокрема це Закони,
Укази Президента України, постанови та роз�
порядженння Кабінету Міністрів України,
відомчі накази та розпорядження, постанови
Ради національної безпеки та оборони, а також
типові правила біржової торгівлі різних видів
товарів, продуктів та майна. Проте наявні нор�
мативно�законодавчі акти не вирішують прин�
ципово�важливі та проблемні питання розвит�
ку біржового ринку України.

Розвинені країни світу використовують де�
кілька основних моделей регулювання діяль�
ності біржового ринку, які в залежності від сту�
пеня втручання держави поділяються на аме�
риканську, англійську та французьку моделі
(рис. 1).

В Україні система регулювання діяльності
біржового ринку побудована за прикладом
англійської моделі, хоча американська модель має
суттєві переваги над представленими моделя�
ми, яку б було б доцільно застосувати в нашій
країні. Також таку модель називають "модел�

Таблиця 1. Нормативно>законодавчі акти, які регулюють біржову діяльність та біржовий ринок

№ 
п/п Назва нормативного акту Короткий виклад 

1 2 3 

1. 
Постанова КМУ від 05.08.1997 р. № 648 «Про 
концепцію розвитку біржового ринку 
сільськогосподарської продукції» [2] 

Визначена така функція бірж, як запровадження торгівлі 
ф’ючерсними угодами та опціонами на сільськогосподарську 
продукцію 

2. 

Постанова КМУ від 19.04.1999 р. № 632 «Про 
затвердження Положення про вимоги до 
стандартної (типової) форми деривативів» [3] 

Основна перевага цього нормативного документу полягає у 
визначенні форварду як «стандартного документу» замінюється 
на «двосторонню угоду за стандартною формою», що стає 
головною відмінністю цього контракту від ф’ючерсного 

3. 

Постановою КМУ від 19.10.1999 р. №1928 «Про 
активізацію діяльності біржового ринку продукції 
агропромислового комплексу та необхідних для 
його потреб матеріально-технічних ресурсів» 

Метою є удосконалення механізму укладення господарських 
угод, визначено функції щодо затвердження правил випуску та 
обігу товарних деривативів у сфері біржового ринку, що 
стосуються товарних базових активів 

4. 

Наказ від 28.09.2005 р. № 516 [4] Міністерства 
аграрної політики та продовольства України 
«Правила випуску та обігу товарних деривативів 
(торгівлі товарними деривативами)» 

Правила випуску та обігу товарних деривативів (торгівлі 
товарними деривативами) на товарній біржі «Українська 
ф'ючерсна біржа» та на товарній біржі «Київська агропромислова 
біржа» 

5. 

Закон України від 30.10.1996 р. №448/96-ВР «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» [5] 

Формування та забезпечення реалізації єдиної державної 
політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів 
та їх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку 
цінних паперів до міжнародних стандартів 

6. 
Закон України від 15.05.2003 р. № 30 «Про 
товарну біржу» [6] 

Основні поняття і терміни, що використовуються в біржовій 
діяльності та є основним методичним та методологічним 
регуляторами біржових відносин в Україні 

7. 

Господарський кодекс України Ст. 279 визначає, що товарна біржа є юридичною особою, що діє 
на засадах самоврядування і господарської самостійності, має 
відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах 
банку, печатку зі своїм найменуванням 

8. Закон України від 14.04.92 «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» 

Особливості в разі припинення діяльності біржі 

9. Постанова КМУ від 06.06.2007 № 803 «Про 
затвердження Порядку відчуження об'єктів 
державної власності» 

Норми застосовуються у разі реалізації об’єктів, які відчужені та 
підлягають подальшому продажу 

10. Постанова від 26. 04.2003 № 607 «Про 
затвердження Порядку організації митних 
аукціонів» 

Визначає процедуру організації та умови проведення митних 
аукціонів; реалізації на митних аукціонах, товарних біржах або 
через підприємства торгівлі товарів і транспортних засобів, що 
перейшли у власність держави, і товарів 

11. Земельний кодекс України Ст. 20-23 регулюють правові особливості організації земельних 
торгів 



6
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2018

лю контрольованого самоврядування", суть
якої полягає в тому, що Комісія з товарно�ф'ю�
черсної торгівлі (КТФТ) є вищим органом дер�
жавної влади у сфері біржової торгівлі, але на
практиці обов'язки розробки і впровадження
ефективних заходів із запобігання маніпулю�
вання ринком концентруються у самих учас�
ників біржового ринку, а КТФТ постійно спос�
терігає за процесом самоврядування і зай�
мається розробкою відповідних нормативних
актів.

Згідно з англійською моделлю, у регулю�
ванні діяльності біржового ринку застосо�
вується два підходи — централізований та
підхід саморегулювання. Централізований
підхід державного регулювання діяльності
біржового ринку включає такі методи: метод
рекомендацій, метод обов'язкових приписів
та метод заборони. Метод саморегулюван�
ня — це метод узгодження, за допомогою
якого біржі самостійно вирішують ряд пи�
тань свого функціонування, але перед вве�
денням відповідного нормативного акту в
дію вони в обов'язковому порядку повинні
погоджувати його з вищими органами дер�
жавної влади [1].

Державне регулювання біржовим ринком
та його окремими сегментами здійснюється
різним и міністерствами і  в ідом ствами
(Міністерство аграрної політики та продо�
вольства України, Міністерство економічно�
го розвитку та торгівлі України, Міністер�
ство енергетики та вугільної промисловості,
Державна фіскальна служба України, Дер�
жавне агентство резерву України, Держав�
ний агентство лісових ресурсів, Фонд дер�
жавного майна України, Національна комі�
сія з регулювання ринків фінансових послуг
та ін.), в залежності від виду товару запро�
понованого на такій біржі (рис. 2). Ці уста�
нови мають порядок акредитації бірж або
час від часу проводять конкурси між різни�
ми біржами з обслуговування окремих сег�
ментів ринку.

В Україні не існує єдиного органу, що
здійснює регулювання організованого біржо�
вого ринку. Національна комісія з цінних па�
перів та фондового ринку здійснює свою
діяльність відповідно до Указу Президента
України від 23.11.2011 р № 1063/2011 "Про На�
ціональну комісію з цінних паперів та фондо�
вого ринку" [1], яким затверджено положен�
ня про діяльність вищевказаної комісії. Згідно
з нормами зазначеного положення, Націо�
нальна комісія з цінних паперів та фондового
ринку регулює ринок деривативів. Національ�

на комісія з цінних паперів та фондового рин�
ку виступає єдиною організацією, видом діяль�
ності якої є спрямування, регулювання та фун�
кціонування бірж. Це державна організація,
діяльність якої спрямована на вдосконалення
державного регулювання на фондовому рин�
ку, забезпечення реалізації єдиної державної
політики з питань емісії та обігу цінних па�
перів, захист прав інвесторів та інших учас�
ників фондового ринку України. Основними
повноваженнями Комісії є розробка, впровад�
ження та контроль за дотриманням спеціалі�
зованих регулятивних актів на фондовому
ринку [1].

Найбільш впорядкованої з боку регулюю�
чих нормативних актів є діяльність біржових
ринків з купівлі�продажу сільськогосподарсь�
кої продукції (табл. 1).

Становлення ефективного правового бір�
жового ринку є актуальним та важливим зав�
данням для вітчизняної економіки. Зокрема це
вирішується на законодавчому рівні. Необхід�
но удосконалити нормативно�правову базу
шляхом розробки і прийняття низки законо�
проектів і внесення змін до вже існуючих до�
кументів.

Відповідно до згаданих нормативних доку�
ментів Міністерство аграрної політики та про�
довольства України стало єдиним органом,
який регулює біржовий товарний ринок, незва�
жаючи не те, що на ньому передбачена реалі�
зація не тільки сільськогосподарської про�
дукції.

На наш погляд, державним органом з регу�
лювання біржового ринку повинна бути Дер�
жавна комісія з цінних паперів та фондового
ринку, адже товарні деривативи є похідними
цінними паперами.

До цих законопроектів відносяться Закони
України "Про товарну біржу", "Про товарні
деривативи", "Про зміни і доповнення до Зако�
ну України "Про цінні папери та фондову
біржу", "Про зміни і доповнення до Закону
України "Про зерно та ринок зерна в Україні",
"Про зміни і доповнення до Закону України
"Про державну підтримку сільського господар�
ства України", "Про зміни і доповнення до По�
даткового кодексу України" та інші, які будуть
необхідні для регламентації діяльності бірж на
аграрному ринку [7]. Також слід розробити
нові нормативні та удосконалити чинні законо�
давчі акти, які врегульовують діяльність біржі
з укладання форвардних, ф'ючерсних угод та
опціонів, розрахунково�клірингових установ,
системи гарантій, в умовах обслуговування
угод аграрного ринку, створення умов для фун�
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кціонування біржової інфраструктури (біржові
склади, інформаційні та електронні торгівельні
системи тощо).

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Державне регулювання діяльності біржо�

вого ринку в Україні носить складний харак�
тер у зв'язку з тим, що в наявності є значна
кількість органів управління та підзаконних
нормативно�правових актів, що регулюють
окремі сфери біржової торгівлі. З огляду на
тенденцію універсалізації біржової торгівлі,
необхідно забезпечити захист прав учасників
біржових торгів. З метою формування єдиної
державної політики у сфері біржової діяль�
ності пропонується закріпити регулюючі
функції за єдиним органом — Національною
комісією з цінних паперів та фондового рин�
ку. Комісія повинна сприяти вирішенню пи�
тання координації товарного біржового рин�
ку та здійсненню організації загальнонаціо�
нального та регіонального фінансового обігу
як ключового механізму визначення цін на
стратегічні товари. Для того, щоб уникнути
надмірного втручання в роботу бірж дореч�
но застосувати принцип самоврядування та
наділити Комісію повноваженнями щодо реє�
страції правил біржової торгівлі та змін до
них, а також збору даних та моніторингу
біржової діяльності. Функцію контролю за�
значити в положеннях Антимонопольного
комітету, для того щоб забезпечити належ�
ний рівень конкуренції при проведенні біржо�
вих торгів.

Система державного регулювання діяль�
ності біржового ринку Україні має ряд прога�
лин і потребує серйозного реформування з пи�
тання досліджень міжнародного досвіду дер�
жавного регулювання розвитку біржового рин�
ку та його впровадження у систему законодав�
ства України.
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СОЦІАЛЬНО�ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

ОРГАНІЧНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ

УКРАЇНИ

I. Bilotkach,
Ph.D, Associate Professor, Associate Professor Department of Marketing,
Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

SOCIO�ECONOMIC CONSEQUENCES OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS
OF THE ORGANIC AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Мета. Аналіз наслідків соціально<економічних змін та факторів інституційних трансформацій органічного аграр<
ного сектору України в її новітній історії. Формування комплексу методів, їх змісту, послідовності та доцільності
застосування для удосконалення розвитку ринку органічного агровиробництва.

Методика дослідження. Теоретико<методологічною основою проведеного дослідження є діалектичний та аналі<
тичний підхід до вивчення існуючих методичних аспектів наслідків соціально<економічних змін та факторів інститу<
ційних трансформацій органічного аграрного сектору України.

Результати дослідження. Стверджується, що основними виробниками сільськогосподарської продукції залиша<
лися колективні форми господарювання, тому загострюється проблема їх трансформації в суб'єкти "органічного"
господарювання та виробників органічної продукції, які здатні функціонувати в умовах ринку.

Наголошується, що подальший розвиток органічного сільського господарства України в стратегічному плані
вимагає тісної взаємодії між великими ефективними регіональними сільськогосподарськими підприємствами та осо<
бистими господарствами населення на кооперативній або контрактній, ринковій, за своєю суттю, основі. Це благо<
датний грунт для кооперації з фактично готової ринковою інфраструктурою вирішує ще й проблему зайнятості на
селі, надання продукції особистих господарств населення більш високого рівня товарності і підвищення ефектив<
ності роботи як дрібних, так і великих господарств.

 Методику дослідження формування та розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції можна роз<
глядати як сукупність методів, що дозволяють оцінити наслідки діяльності, сучасний стан та спрогнозувати показни<
ки розвитку на майбутні періоди. Така методика дослідження включає формування внутрішнього й зовнішнього фак<
торів середовища, які прямо або опосередковано впливають на функціонування та розвиток ринку органічної сільсько<
господарської продукції в сучасних умовах.

Наукова новизна результатів дослідження. Обгрунтувано методичні аспекти оцінки наслідків інституціонально<
го розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження поглиблюють теоретичні
аспекти розвитку та забезпечують можливість активізації інноваційного процесу органічного агровиробництва в
Україні.

Purpose. Analysis of the consequences of socio<economic changes and factors of institutional transformations of the
organic agrarian sector of Ukraine in its recent history. Formation of a set of methods, their content, consistency and
expediency of application for improving the development of the organic agricultural production market.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is a dialectical and analytical approach
to the study of existing methodological aspects of the consequences of socio<economic changes and factors of institutional
transformations in Ukraine's organic agrarian sector.

Findings. It is alleged that the main producers of agricultural products remained collective forms of management, so
the problem of their transformation into subjects of "organic" management and producers of organic products that are
able to function in market conditions is becoming more acute.

It is noted that the further development of Ukraine's organic agriculture in strategic terms requires close interaction
between large effective regional agricultural enterprises and private farms of the population in a cooperative or
contractual, market<based, in essence. This fertile ground for cooperation with the virtually complete market
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із головних питань у розвитку аграр�

ного сектору в Україні є формування ефектив�
ної економічної системи, яка буде сприяти со�
ціально�орієнтованому розвитку аграрного
сектору економіки, сприяти виробництву та за�
безпеченню споживачів корисними та безпеч�
ними (органічнмих) продуктами харчування.

Важливою умовою формування і розвитку
ефективного функціонування ринку органічної
сільськогосподарської продукції є наявність
якісного інституціонального та інституційно�
го забезпечення, що сприяє формуванню опти�
мальної інфраструктури та якісному виконан�
ню функції розподілу отриманої продукції та
доведенню її до споживача.

На тепер в Україні має місце нестабільна
економічна та політична ситуація в аграрному
секторі у тому числі через недостатнє розумі�
ння соціально�економічних наслідків інститу�
ційних та інституціональних трансформацій
органічного аграрного сектору України в її
новітній історії.

Тому методичне дослідження визначених
процесів є надзвичайно актуальним для всіх
учасників ринку сільськогосподарської про�
дукції та супутніх соціальних аспектів в аграр�
ному секторі економіки.

Все вищенаведене обгрунтовує актуальність
цього дослідження, що має важливе значення
для розвитку як органічного агровиробництва,
так і інституційної системи сільських територій
та сільськогосподарської діяльності взагалі в
нашій країні та за її межами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним і прикладним аспектам впро�
вадження органічного та безпечного агрови�

infrastructure also addresses the problem of rural employment, the provision of products of private households with a
higher level of marketability, and improving the efficiency of both small and large farms.

The methodology for studying the formation and development of the market of organic agricultural products can be
viewed as a combination of methods that allow assessing the impact of activities, the current state and forecast
development indicators for future periods. This research methodology includes the formation of internal and external
environmental factors that directly or indirectly affect the functioning and development of the market of organic
agricultural products in modern conditions.

Originality. Methodical aspects of the assessment of the consequences of the institutional development of organic
agricultural products in Ukraine are substantiated.

Practical value. The obtained research results deepen the theoretical aspects of development and provide an
opportunity to activate the innovative process of organic agricultural production in Ukraine.

Ключові слова: органічна сільськогосподарська продукція, органічне агровиробництво, ри3
нок органічної продукції, ефективний розвиток, наслідки інституціональних трансформацій.

Key words: оrganic agricultural products, organic agricultural production, organic products
market, effective development, consequences of institutional transformations.

робництва займаються Р.М. Безус, Л.Г. Мель�
ник, Л.С. Гринів, В.В. Підліснюк, В.І. Артиш,
М.І. Кобець, П.В. Писаренко, В.Ф. Сайко,
Б.В. Буркинський, Є.В. Милованов, Т.О. Зайчук,
Т.Г. Дудар та інші поважні науковці.

Дослідженню розвитку інституційних та
інституціональних трансформацій в економіці
в цілому і в сільському господарстві зокрема
присвячені наукові праці О. Гончаренко, С. Іл�
ляшенко, Л. Антонюка, Н. Апатової, Ю. Бажа�
ла, В. Вишневського, В. Гейця, В. Дементьєва,
П.М. Леоненко, В.Н. Тарасевича, П. Юхимчу�
ка, А. Чухно, Ю. Яковця та інші не менше по�
важні особистості.

Але необхідність аналітичного осмислення
соціально�економічних наслідків інституційних
трансформацій органічного аграрного сектору
України в її новітній історії потребує більш де�
тального узагальнення та вивчення, що забез�
печить можливість розробки оптимального
економічного механізму щодо виробництва та
товаропостачання безпечної (органічної)
сільськогосподарської продукції споживачам
і збереже соціальні надбання нашої держави.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У матеріалах дослідження, представлених

у статті ставиться за мету аналіз наслідків соці�
ально�економічних змін та факторів інститу�
ційних трансформацій органічного аграрного
сектору України в її новітній історії. Форму�
вання комплексу методів, їх змісту, послідов�
ності та доцільності застосування для удоско�
налення розвитку ринку органічного агрови�
робництва.

Об'єктом дослідження є стан та розвиток
інституційної системи агровиробництва Украї�
ни в поєднанні з соціальною складовою забез�
печення його діяльності.
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Предметом дослідження є наслідки та фак�
тори впливу сукупності змін інституційної си�
стеми в аграрному секторі економіки України
на ефективність органічного сільськогоспо�
дарського виробництва та на соціальну сферу
сільської місцевості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті ринкових перетворень, зміни
форм власності та господарювання в Україні
відбулися істотні структурні зрушення в агро�
промисловому комплексі, які зробили негатив�
ний вплив на соціальну сферу, особливо, в
сільській місцевості.

Розглядаючи результати інституційних пе�
ретворень в АПК та соціально�економічні на�
слідки для села, необхідно враховувати, що
умови і спосіб життя сільського населення Ук�
раїни мають свою специфіку, що пов'язано не
тільки з історичними традиціями і багатона�
ціональним складом населення держави, а й з
високим ступенем дисперсності розселення,
нерозвиненою системою комунікацій, обмеже�
ністю сфери прикладання праці та ін. Також
слід мати на увазі, що ведення селянського гос�
подарства органічно пов'язане з професійною
сільськогосподарською діяльністю.

Виходячи з даних методологічних переду�
мов, українське село слід розглядати як особ�
ливу соціально�територіальну спільність яка
органічно сполучає як виробничі, так і соці�
альні функції. До останніх слід віднести зок�
рема:

— соціально�демографічні — відтворення
сільського населення, забезпечення АПК дос�
татньою кількістю трудових ресурсів;

— збереження національних, культурних
традицій, морального потенціалу нації;

— підтримання екологічної рівноваги в тра�
диційних агробіоценозах, сприяння збережен�
ню природних і культурних ландшафтів, зе�
мельних, лісових і водних ресурсів;

— рекреаційні заходи, тобто створення се�
редовища для відпочинку та відновлення насе�
лення.

Для адекватної оцінки соціальних наслідків
інституційних перетворень необхідно також
враховувати, що зайнятість аграрною працею
є не тільки способом задоволення громадяни�
ном матеріальних потреб у формі отримання
грошових і інших доходів, але і в значній мірі
має морально�етичні, психологічні, мотиваційні
аспекти, оскільки відповідає особистісним по�
требам селянина, його життєвому укладу, спо�
собу життя і обумовлено здоровим громадсь�
ким консерватизмом селянства.

До числа важливих особливостей вітчизня�
ного сільського господарства слід також відне�
сти відпрацьований ще за радянських часів ме�
ханізм тісної взаємодії та взаємообміну між
сільськогосподарськими підприємствами і гос�
подарствами населення. Частина робіт у приса�
дибних сімейних господарствах традиційно ви�
конувалося за допомогою машин колективних
господарств, а в багатьох випадках, і з залучен�
ням працівників цих підприємств. Ще більш
істотна роль сільськогосподарських підпри�
ємств у виробництві тваринницької продукції,
що здійснюється в особистих господарствах на�
селення, в тому числі, в особистих підсобних
господарствах. Сільськогосподарські підприєм�
ства в свою чергу виконують для особистих
підсобних господарств роботи по сінокосіння,

Підприємства 
Роки 2016 у 

% до 
1990 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Сільськогосподарські 
підприємства, всього 
од. 

12421 12358 51588 57875 56493 45379 47679 384 

У тому числі: 
Господарські 
товариства 

- - 6718 7900 7769 7721 8700 Х 

Приватні 
підприємства - - 2519 4123 4243 3627 3752 Х 

Виробничі 
кооперативи - - 3136 1521 952 596 738 Х 

Державні 
підприємства 2630 2060 385 386 322 241 222 8 

Підприємства інших 
форм господарювання 9791 10298 402 1500 1481 891 603 6 

Фермерські 
господарства, од. 82 34778 37088 42477 41726 32303 33682 411 

раз. 
Особисті селянські 
господарства, тис. грн - - - 4915,3 4540,4 4136,8 4103,4 Х 

Таблиця 1. Кількість діючих виробників сільськогосподарської продукції в Україні за роками

Джерело: інформації: узагальнено автором за [1].
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транспортування сіна. Підприємства громадсь�
кого сектора видають або продають за пільго�
вими цінами своїм працівникам зерно і зерно�
відходи, використовувані для утримання худо�
би і птиці в господарствах населення, сприяють
останнім також у реалізації продукції тварин�
ництва. На теперішній час в Україні за підтрим�
ки уряду Канади розвивається кооперативний
рух і функції підтримки громадського сектору
покладені на кооператив та його членів. Крім
цього, сільськогосподарські підприємства
різних форм власності традиційно були локомо�
тивами розвитку соціальної інфраструктури на
селі. Саме вони брали участь у будівництві
об'єктів соціального та культурного призначен�
ня, розташованих на їх території (школи, дитячі
садки, лікарні, бібліотеки та ін.).

У звязку з різними інституціональними та
інституційними чинниками для різних періодів
економічної діяльності часів незалежної Украї�
ни характерні різні кількісні характеристики
складу та структури суб'єктів економічної
діяльності в аграрній сфері економіки. Як вид�
но з представленої інформації (табл. 1), загаль�
на кількість сільськогосподарських підпри�
ємств за період з 1990 року по 2016 рік збільши�
лась на 284% і склала у 2016 році 47679 підпри�
ємств.

Значне кількісне збільшення сільськогоспо�
дарських підприємств пояснюється проведени�
ми реформами роздержавлення і спричинило
зменшенням підприємств державної форми
власності (�92%) та збільшенням підприємств
приватної форми власності, зокрема фермерсь�
ких господарств, чисельна кількість яких
збільшилась за досліджуваний період у 411 раз
та складала у 2016 році 33682 феррмерське гос�
подарство (діють на основі Закону України
"Про фермерське господарство" від 19.06.2003 р.
№973�ІV із змінами і доповненнями). Також
значну кількість одиниць (18% — 8700 од. ста�
ном на 2016 рік) займають господарські това�
риства (діють на основі Закону України "Про

господарські товариства" від 19.09.1991 р.
№1576�ХІІ із змінами та доповненнями). По�
трібно зазначити, що всі зміни які відбувають�
ся в кількісних і якісних показниках суб'єктів
економічної діяльності України повинні відпо�
відати вимогам Господарського кодексу Украї�
ни, який було прийнято Верховною Радою Ук�
раїни 16.01.2003 р. №436� ІV.

Треба зазначити, що на етапі активного роз�
державлення сільськогосподарських підпри�
ємств відбувалося падінням сільськогоспо�
дарського виробництва та банкрутство значної
частини сільськогосподарських підприємств, в
зв'язку з чим, останні не змогли виконувати
колишні соціально�інфраструктурні функції, а
держава не була готова їх прийняти.

Так, результатом економічних реформ, роз�
початих у 1992 році, стала передача фінансу�
вання ряду соціальних програм з державного
бюджету в місцеві. Були скорочені витрати на
розвиток соціальної інфраструктури села, що
здійснювалися Міністерством аграрної політи�
ки за рахунок державних коштів.

Наступним негативним моментом у рефор�
муванні соціальної сфери стало зменшення
кількості населення в Україні, зокрема в сіль�
ській місцевості.

Як видно з представленого рисунка в Укра�
їні йде постійне зменшення як загальної чисель�
ності населення так і зменшення чисельності
сільського населення. Загальна кількість насе�
лення України за досліджуваний період змен�
шилась на 9,1 млн осіб (�17,6%), у тому числі
кількість сільського населення зменшилась на
3,6 млн осіб (�21,5%).

Також в Україні знизився загальноосвітній
і кваліфікаційний рівень робочої сили. Більше
581 тис. дітей шкільного віку не охоплено на�
вчальними закладами, що викликає особливу
тривогу. Істотна зміна кількості дітей, які від�
відують дошкільні та шкільні установи, стало
результатом не тільки кризової демографічної
ситуації, особливо гостро вдарила по українсь�
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Рис. 1. Динаміка населення України

Джерело інформації: узагальнено автором за [1].
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кому селу, а й відсутність чіткої державної
лінії, спрямованої на оновлення та розширен�
ня матеріально�технічної бази найважливіших
об'єктів соціальної інфраструктури села [1].

За роки реформ відбулося підвищення за�
гального освітнього рівня в країні та зокрема і
на селі. За данними перепису населення 2001 ро�
ку кількість населення, яке мало вищу та повну
загальну середню освіту, складала 28,9 млн
осіб, що перевищило відповідний показник пе�
репису населення 1989 року на 17,6%.

Підвищення рівня освіти в цілому характер�
не як для міського, так і для сільського насе�
лення. Кількість осіб, які мали повну вищу осві�
ту з розрахунку на 1000 осіб населення у вка�
заному віці, збільшилася у порівнянні з дани�
ми перепису 1989 року, у містах на 30,7%, у се�
лах — на 68,8%. Відповідну динаміку мав показ�
ник кількості осіб із повною загальною серед�
ньою освітою, підвищення склало у містах
17,2%, у селах — 33,1% [1].

 У цілому можна констатувати, що система
підготовки кадрів, культури і охорони здоро�
в'я дуже тяжко адаптуваомся до ринкових пе�
ретворень. Причиною тому була незадовільна
державна політика, яка полягає в непослідов�
ності реалізації етапів ринкових реформ,
фінансування соціальної інфраструктури за
залишковим принципом, що призвело до зни�
ження (а точніше відсутності) і абстрагування
ролі держави в соціальній та освітній сферах
села, зниження рівня керованості соціальною
сферою з боку державних органів.

Не менш гострою соціальною проблемою в
даний час є проблема зайнятості сільського
населення. Дестабілізація і деградація сільсько�
господарського виробництва сприяла руйнації
соціальної сфери, скорочення чисельності зай�
нятих на селі.

За результатами вибіркового обстеження
населення (домогосподарств) з питань еконо�
мічної активності кількість зайнятого населен�
ня віком 15—70 років у ІІІ кварталі 2017 р. ста�
новила 16,4 млн осіб, а кількість безробітних�
1,6 млн осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15—70
років становив 57,0%, а серед населення пра�
цездатного віку цей показник становив 65,5%.

Рівень безробіття серед економічно актив�
ного населення віком 15—70 років складає 8,9%
у IІІ кварталі 2017 р. [1].

До початку реформ в аграрній сфері Украї�
ни як ніколи гостро постало питання про ство�
рення в аграрному секторі економіки виробни�
чих одиниць, відповідних ринку і здатних само�
стійно здійснювати виробничу діяльність в но�

вих умовах, що склалися аграрних відносин.
Для реалізації приватної ініціативи в АПК були
створені умови для функціонування сімейних
фермерських господарств. Однак громадяни,
які виявили приватну підприємницьку ініціати�
ву, отримували землю в оренду і автоматично
потрапляли в жорстоку залежність від своїх
орендодавців, зокрема, колгоспів і радгоспів.
Через деякий час стало можливим отримувати
земельну ділянку в довічне успадковане воло�
діння.

Однак законодавча підстава існування сі�
мейних фермерських господарств в Україні
було створено лише 1990 року з прийняттям
Земельного кодексу, який проголосив приват�
ну земельну власність обмежену в правомочи�
ях за розпорядженням), і Закону про селянсь�
ке (фермерське) господарство. Незважаючи на
це, процес створення фермерських господарств
йшов вкрай повільно, першими фермерами були
переважно міські жителі в першому поколінні,
при цьому сімейне господарство вважалося на
селі скоріше екзотикою, і не було прийнято
сільським населенням. Але, незважаючи на бур�
хливе зростання фермерського руху в перші
роки реформи, його частка у виробництві
сільськогосподарської продукції залишилася
незначною [2].

Але є і більш глибока причина млявої фор�
мування сектора фермерських господарств. Як
показала практика, дрібне фермерське госпо�
дарство виявилося неконкурентоспроможним
у порівнянні з великими сільськогосподарськи�
ми організаціями. Однак це відбувається не
тільки в силу більш низької ефективності, а в
результаті обмеженого доступу до об'єктів
ринкової інфраструктури.

Підприємства по переробці продукції волі�
ють співпрацювати в першу чергу з великим
виробником, що дозволяє знижувати транс�
акційні витрати. Дослідження показують, що
великі постачальники сільськогосподарської
сировини отримують ціну на порядок вище, ніж
малі предриятия. Крім того, простіше співпра�
цювати з великими господарствами і фінансо�
вим структурам [3].

Отже, сектор селянських фермерських гос�
подарств, не маючи перспектив стати основним
сільгосптоваровиробником в країні, зіграв роль
стимулятора ринкового середовища в селі —
задав параметри потенційно можливої підприє�
мницької діяльності, ступінь господарської
незалежності, що раніше при централізованій
плановій економіці зробити було неможливо.

Основними ж виробниками сільськогоспо�
дарської продукції залишалися колективні
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форми господарювання, тому загострювалася
проблема їх трансформації в суб'єкти ринко�
вого господарювання, здатні функціонувати в
умовах ринку. Однак практика показала, що
без створення відповідних інститутів, абсолют�
но реальна небезпека використання коштів на
поточний латання дірок, продавлювання звер�
ху поточних проблем, а не кардинальних рішень
зміни форм господарювання.

В останні роки в Україні спостерігається
тенденція швидкого укрупнення сільськогоспо�
дарських підприємств і формування агрофірм
і агрохолдингів. 45 аграрних компаній сукупно
контролюють 4,1 млн га сільськогосподарських
угідь. Їх загальна виручка перевищує 10,8 млн
дол. За оцінками експертів аграрного ринку
найбільшим сільськогосподарським виробни�
ком України за доходом є агрохолдінг "Кер�
нел", який має в обробітку 390 тис. га. Загальна
виручка компанії у 2015 році склала 2329,5 млн
дол. На другому місці знаходиться компанія
"Нібулон" з земельним банком 82,5 тис. га. та

виручкою 1946,4 млн дол. Основні характерис�
тики найбільших агрохолдингів України пред�
ставлені в таблиці 2.

При цьому так звана неподільна власність
взагалі може переходити агрохолдингам
безкоштовно. Існують ще великі прогалини
в зв'язку з цим при оренді підприємств. На�
приклад, створене в структурі холдингової
компанії без всякої майнової відповідаль�
ності "ТОВ", взявши в оренду господарські
об'єкти, практично не платить орендну пла�
ту ні за користування майном, тим більше
неподільним, ні за незатребувані земельні
паї, число яких у кожному господарстві чи�
мало. Все це, звичайно, далеко від ринкових,
демократичних форм управління і створює
нігілістичне ставлення до усуспільненої ра�
ніше власності. Це безпрецедентне за своєю
суттю масштабами перерозподіл власності
на селі створило передумови для знецінен�
ня та продажу селянами за викидними ціна�
ми земельних паїв.

№ 
з/п 

Назва агрохолдінгу 
(компанії) Власник 

Кількість 
земель в 
обробітку, 
тис. га 

Сегмент діяльності 
Отримано 
виручки, 
дол. США 

1.  Агрохолдінг 
«Кернел» 

Андрій 
Веревський 

390,0 зернова продукція, 
соняшникова олія 

2329,5 

2. Агрохолдінг 
«Миронівський 
хлібопродукт» 

Юрій Косюк 370,0 птахівництво, 
рослинництво, 
м’ясопереробка  

1183,3 

3.  Агрохолдінг 
«UkrLandFarming» 

Олег 
Брахматюк 

654,0 яйця, яічна 
продукція, зернові 
культури 

937,5 

4.  Агрохолдінг 
«Астарта» 

Віктор 
Іванчик, 
Валерій 
Коротков 

245,0 вирощування 
зернових, молоко, 
виробництво цукру 

347,5 

5.  Агрохолдінг 
«Українські аграрні 
інвестиції» 

ONEXIM 
Group 

234,0 вирощування 
зернових 

123,3 

Таблиця 2. Показники найбільших агрохолдингів України (2015 р.)

Джерело: інформації: узагальнено автором за [8].
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Рис. 2. Кількість підприємств>виробників органічної продукції та площі в їх обробітку
в Україні

Джерело: побудовано на основі [6—7].
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Як показують дані нашого дослідження, су�
часний стан АПК характеризується укрупнен�
ням господарств і пов'язаної з нею концентра�
цією матеріального, інфраструктурного та
людського капіталів. Основна площа сільгос�
пугідь знаходиться в користуванні великих
сільськогосподарських підприємств, які займа�
ють лідируючі позиції за обсягами виробницт�
ва сільськогосподарської продукції. Однак ве�
ликі підприємства та інтегровані структури ча�
сто відокремлені від цілей і завдань сталого
розвитку сільських територій, інститутів гро�
мадянського суспільства та місцевого самовря�
дування.

Що стосується виробництва органічної
сільськогосподарської продукції (регламен�
тується Законом України "Про виробництво та
обіг органічної сільськогосподарської про�
дукції та сировини" від 03.09.2013 № 425�VII)
то загальна площа сертифікованих сільськогос�
подарських угідь в Україні, на яких вирощуєть�
ся органічна продукція з кожним роком зрос�
тає (рис. 2). Станом на 2016 р. вона становила
421,2 тис. га, що на 156,2 % більше порівняно з
2002 р. Таке стрімке зростання площ, що оброб�
ляються, можна пояснити специфікою еконо�
мічного розвитку України. У складний період
переходу до ринкових відносин деякі поля тут
не оброблялися по декілька років. За наявності
історії полів і допустимих хімічних показників
грунту проходження процесу сертифікації ви�
робництва за органічними стандартами займа�
ло період до двох років.

Позитивна тенденція зберігається і в зміні
кількості підприємств, що займаються вироб�
ництвом органічної продукції. У 2016 р. їх
кількість зросла до 390, що у 12,6 разів більше
порівняно з 2002 р. Важливим моментом при
оцінці вітчизняного агровиробництва є те, що
його розвиток здійснюється без будь�якої
фінансової підтримки держави [7]. І для вироб�
ників чинним законодавством не передбачено

ані фінансової допомоги, ані компенсації за
впровадження органічних технологій чи отри�
мання сертифікатів. Хоча, як свідчить світовий
досвід, саме фінансова підтримка держави сти�
мулює збільшення кількості органічних вироб�
ників, розвиток ринку органічного агровироб�
ництва та його структури [4].

Станом на початок 2015 р., за даними FiBL,
74,6 % органічних сільськогосподарських угідь
були під ріллею, більшість якої використо�
вується для вирощування зернових (рис. 3).

З усіх підприємств, які представляють сек�
тор органічного агровиробництва, більшість є
товариствами з обмеженою відповідальністю
(54,9 %), крім того, 12,1 % — фермерських гос�
подарств, 11,0 % — приватних підприємств та
9,8 % — фізичних осіб підприємців. Кількість
особистих селянських господарств складає
лише 4 %, тобто 7 одиниць. Організаційно�пра�
вова форма підприємства свідчить про по�
тенційні можливості суб'єкта господарювання
у напрямку організації діяльності, пошуку та
залученню фінансових ресурсів, обсягу вироб�
ництва та іміджу. Це підтверджується і прове�
деними нами дослідженнями серед представ�
ників органічного ринку, а саме:

— серед усіх 95 товариств з обмеженою
відповідальністю 57 (60 %) — займаються біль�
ше ніж одним видом діяльності, і з них 39 — не
є виробниками сертифікованої органічної про�
дукції, засобів захисту рослин, добрив. Як пра�
вило, це суб'єкти господарювання, які займа�
ються зберіганням та переробкою органічної
продукції, надають консультативні послуги;

— 86 % фермерських господарств займа�
ються одним видом діяльності, 72% госпо�
дарств займаються виключно виробництвом
продукції рослинництва, а 19 % — виробницт�
вом продукції як рослинництва, так і тварин�
ництва;

— всі особисті селянські господарства зай�
маються одним видом діяльності, яка безпосе�

Зернові;
48,1%

Бобові; 4,6%

Фрукти; 0,6%

Виноград; 
0,1%

Олійні; 16,2%

Овочі ; 2%

Інші; 28,5%

Рис. 3. Структура площ під органічними культурами в Україні, 2015 р.

Джерело: складено на підставі [7].
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редньо пов'язана з виробництвом органічної
продукції, переважно рослинництвом.

Станом на 2016 рік ланцюг постачання
органічної продукції складають 277 виробни�
ка, 16 зберігачів, 113 переробників, 114 експор�
тер/імпортер органічної продукції, а також 120
суб'єкти, що займаються реалізацією органіч�
ної продукції, 2 мережі торгівельних мережі,
які позиціонують себе як ті, що реалізують ви�
ключно органічну продукцію, а також 110 Інтер�
нет�крамниць. При цьому існує достатня про�
блема в контролі за діяльністю Інтернет�крам�
ниць, що реалізують органічну продукцію.

Найбільшими виробниками органічної про�
дукції в України є ПП "Аргоекологія" Шишаць�
кого району Полтавської області та ПП "Га�
лекс�Агро" Новоград�Волинського району
Житомирської області. У ПП "Аргоекологія"
сільськогосподарськими угіддями зайнято 8516
га. 2011 року діяльність підприємства була
сертифікована щодо виробництва органічної
сільськогосподарської продукції (гречка, со�
няшник, жито, ячмінь, озима пшениця, овес,
люцерна, еспарцет) та її переробки (крупа ман�

на, крупа гречана, крупа пшенична, крупа пер�
лова та інші). Сертифікат № 11�0033�03 заз�
начає, що продукція підприємства відповідає
вимогам, викладеним у Постановах Ради (ЄС)
№ 834/2007 та № 889/2008, і є органічною.
Діяльність підприємства сертифікована украї�
нським сертифікаційним органом "Органік
Стандарт".

До основної органічної продукції, яку ви�
рощують в Україні і експортують, належать
зернові, бобові, олійні, баштанні культури, яго�
ди, овочі, зелень, фрукти, м'ясо, гриби, горіхи,
мед. Експортована продукція використовуєть�
ся як сировина і частково повертається в Ук�
раїну у вигляді вже готової продукції. При цьо�
му споживачі сплачують частку додаткової
вартості країні, яка провела процес доробки
цієї продукції.

 Крім індивідуальних виробників та пере�
робників органічної продукції, в Україні є і ко�
оперативи. Деякі з них створені за підтримки
міжнародних благодійних організацій, наприк�
лад МБФ "Добробут Громад". Сільськогоспо�
дарська обслуговуюча кооперація (СОК) —
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Рис. 4. Обсяг споживання органічної продукції в Україні та її потенційний обсяг
Джерело: побудовано на основі [7].
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Рис. 5. Структура потенційного ринку органічної продукції України

Джерело: побудовано на основі [10].
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основа мобілізації сільських громад для вирі�
шення спільних економічних та соціальних про�
блем. Саме на основі СОК реалізується функ�
ція економічної самоорганізації та об'єднання
сільських родин, створюються механізми захи�
сту інтересів кооперативу та громади села.
Найуспішніші з них такі: СОК "Надія" Куликі�
вського району Чернігівської області та СОК
"Чиста флора" Коломийського району Івано�
Франківської області. Наразі реалізуються
проекти по створенню кооперативів з вироб�
ництва органічної продукції, зокрема "Підви�
щення добробуту власників ОСГ "Червоний
Лиман" через розвиток органічного овочівниц�
тва та впровадження екологічних методів зем�
леробства" в Покровському районі Дніпропет�
ровської області, а також "Розвиток полунич�
них кооперативів" Кременецького району Тер�
нопільської області. Починаючи з 2003 р., бла�
годійним фондом "Добробут Громад" в Україні
було надано суттєву підтримку 69 сільскогос�
подарським обслуговуючим кооперативам, з
яких 43 і надалі функціонують. Станом на 1 чер�
вня 2016 р. до списку діючих проектів благо�
дійного фонду входило три проекти, якими пе�
редбачалося виробництво органічної продукції
[7; 11].

Приватні інвестори не ризикують вкладати
значні кошти у розвиток аграрного бізнесу,
того часу, як міжнародні благодійні організації
готові йти на ризик. Їх фінанси є альтернатив�
ним джерелом фінансування інвестиційного
забезпечення розвитку сільського господар�
ства та сільських територій як на регіонально�
му, так і на макрорівнях. Але однією з умов, яка
стає домінуючою на сьогоднішній день, можна
виділити участь громади в проектах підтримки
сільського господарства та соціальної розбу�
дови села. Досвід свідчить про те, що в регіо�
нах України зі зрілими та ініціативними грома�
дами, розвивається нова для України форма
співпраці між ресурсотримачами та їх реципі�
єнтами, а проекти підтримані благодійними
організаціями, стають діючими, що, безумовно,
впливає на сталий розвиток сільських тери�
торій та сільського господарства країни в ціло�
му [9].

До специфічності функціонування вітчиз�
няних органічних кооперативів віднесемо те,
що їх діяльність пов'язана з виробництвом
овочів і фруктів. Найбільшим попитом на рин�
ку продуктів харчування, вирощених за орга�
нічними стандартами, користується група кис�
ломолочних продуктів, овочі й фрукти.

За даними ННЦ "Інститут аграрної еконо�
міки", потенційний обсяг вітчизняного ринку

органічної продукції за основними видами про�
дукції становить 3,7 млрд Євро, або 39 млрд грн,
а структура потенційного ринку відображена
на рисунку 5 [10].

Але враховуючи той факт, що сукупні ви�
трати домогосподарств на харчування у 2016 р.
становили 56 % за граничного показника 60 %,
переорієнтація споживачів на споживання
органічної продукції представляє достатньо
складною, бо призведе до додаткових витрат,
оскільки ціна на органічну продукцію вища, ніж
на звичайну. Разом з тим зазначимо, що по�
рівняно з країнами, що розвиваються, та за по�
казником виробництва зерна на душу населен�
ня (понад 1 т порівняно із світовим показником
450 кг) Україна має достатній потенціал у за�
безпеченні необхідного рівня продовольчої
безпеки [11].

ВИСНОВКИ
ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи результати інституційних пе�
ретворень в АПК та соціально�економічні на�
слідки для села, необхідно констатувати, що
умови і спосіб життя сільського населення Ук�
раїни мають свою специфіку, що пов'язано не
тільки з історичними традиціями і багатонаці�
ональним складом населення держави, а й з
високим ступенем дисперсності розселення,
нерозвиненою системою комунікацій, обмеже�
ністю сфери прикладання праці та ін. Також
слід мати на увазі, що ведення селянського гос�
подарства органічно пов'язане з професійною
сільськогосподарською діяльністю.

Основними виробниками сільськогосподар�
ської продукції залишалися колективні форми
господарювання, тому загострюється пробле�
ма їх трансформації в суб'єкти "органічного"
господарювання та виробників органічної про�
дукції які здатні функціонувати в умовах рин�
ку.

Подальший розвиток органічного сільсько�
го господарства України в стратегічному плані
вимагає тісної взаємодії між великими ефек�
тивними регіональними сільськогосподарськи�
ми підприємствами та особистими господар�
ствами населення на кооперативній або кон�
трактній, ринковій, за своєю суттю, основі. Це
благодатний грунт для кооперації з фактично
готовою ринковою інфраструктурою вирішує
ще й проблему зайнятості на селі, надання про�
дукції особистих господарств населення більш
високого рівня товарності і підвищення ефек�
тивності роботи як дрібних, так і великих гос�
подарств. Однак необхідно визнати, що без
сильної соціальної політики, спрямованої на
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поліпшення загальних умов праці сільського
населення, без розвитку його соціальної актив�
ності неможлива реалізація розроблених
аграрних програм. Особливої актуальності і
роль ця проблема набуває нині, оскільки сучас�
не реформування економіки країни передбачає
принципову зміну моделі аграрного сектора,
зачіпає глибинні економічні, соціальні, по�
літичні і навіть моральні інтереси різних верств
суспільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успіх реалізації цілей у питаннях досягнен�

ня сталого розвитку залежить значною мірою
від ефективного моніторингу (обліку), аналізу
та контролю процесу господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств. Контроль
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THE METHODOLOGY OF END�TO�END CONTROL OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL
PROCESSES FOR AGRARIAN ENTERPRISES' SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті проведено дослідження наскрізного контролю процесів сталого розвитку сільськогосподарських
підприємств та візуалізовано модель його процесу формування. За допомогою методів порівняння та спостереження
визначено критерії наскрізного контролю бізнес<процесів сталого розвитку. Автором доведено, що наскрізна логіка
аналітичного дослідження або наскрізного контролю процесів виробничої діяльності сталого розвитку сільськогос<
подарських підприємств повинна проходити також через аналіз збутових операцій і рентабельності підприємства,
проте враховувати допоміжну еко<соціальну інформацію й контролювати її вплив на виробничий процес та рента<
бельність підприємства.

Побудовано модель системи управління якістю, що базується на процесному підході наскрізного контролю ста<
лого розвитку сільськогосподарських підприємств та є стандартом з якості та контролю. У статті запропоновано
удосконалення методології наскрізного внутрішнього контролю обліково<аналітичного забезпечення через забезпе<
чення процесного контролю сталого розвитку, що передбачає розвиток методології методів управління та їх важелі,
що дозволяють здійснювати контроль за план<фактними відхиленнями. Важелі управління створюють потік інфор<
мації і даних, які під призмою методів управління перетворюються на необхідну інформацію для користувачів для
прийняття адекватних та своєчасних рішень по досягненню та максимізації сталого розвитку за всіма напрямами
господарської діяльності.

The end<to<end monitoring of the agricultural enterprises' sustainable development is investigated in the article.
Model of its formation process is visualized. The criteria for the through monitoring of sustainable development business
processes are defined by using the methods of comparison and observation. The author proves that the end<to<end logic
of analytical research or end<to<end control of the production activity processes of agricultural enterprises' sustainable
development must also pass through analysis of sales operations and profitability of the enterprise, but take into account
auxiliary eco<social information and control its impact on the production process and profitability of the enterprise.

A model of a quality management system based on the process approach of cross<cutting control of agricultural
enterprises' sustainable development is constructed and is a standard of quality and control. The methodology
improvement of the through internal control of the accounting and analytical support through ensuring the process
control of sustainable development, which provides for the development of a management methodology and their levers
that allow monitoring plan<factual deviations is suggested in the article. The control levers create a stream of information
and data that, under the prism of management methods, turn into the necessary information for users to make adequate
and timely decisions to achieve and maximize sustainable development in all areas of economic activity.

Ключові слова: контроль, обліково3аналітичне забезпечення, сільськогосподарське підприє3
мство.

Key words: control, accounting and analytical support, agricultural enterprise.

є завершальною, але не менш важливою про�
цедурою системи обліково�аналітичного забез�
печення сталого розвитку.

Форми, методи й прийоми, що застосову�
ються при внутрішньому контролі мають бути
спрямовані на забезпечення комплексного й
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системного аналізу по�
казників економічної,
екологічної та соціаль�
ної діяльності господа�
рюючих суб'єктів, їх
структурних підрозділів
та інших об'єктів, що під�
лягають перевірці. Си�
стема управління сталим
розвитком сільськогос�
подарського підприєм�
ства потребує інновацій�
ного підходу до розв'я�
зання задач, які існують
не тільки у обліково�ана�
літичному забезпеченні,
але й у системі внутріш�
нього контролю.

Вважаємо, що части�
на цих рішень знаходить�
ся у межах комплексних
систем управління ефек�
тивністю бізнесу, зокре�
ма, в площині інтегрова�
ної системи обліково�
аналітичного забезпе�
чення і внутрішнього контролю. Водночас кон�
солідація всіх видів обліку (зокрема обліку ста�
лого розвитку) й внутрішнього контролю пере�
творює інформацію на стратегічний ресурс
підприємства з наскрізним контролем, що
охоплює всі бізнес�процеси виробництва й уп�
равління сталим розвитком.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Методиці та методології контролю обліко�
во�аналітичних процесів присвячено багато
наукових праць таких вітчизняних і закордон�
них вчених: Чорнобай Л.І., Дума О.І., Бейкер
Т., Дулік Т., Гминдер К.Ю., Хоккертс К., Тара�
сюк Г.М., Вейцман Н.Р., Баришнікова О.М. та
ін. Однак дане питання потребує грунтовного
дослідження з боку сталого розвитку аграрних
підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є удосконалення мето�

дології наскрізного контролю обліково�аналі�
тичних процесів сталого розвитку аграрних
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Методологічні основи наскрізного контро�

лю обліково�аналітичних процесів сталого роз�
витку опираються на взаємозалежні елементи

планування, обліку, аналізу та контролю еко�
номічної та еко�соціальної діяльності сільсько�
господарських підприємств. Глибоке та все�
осяжне розуміння різних аспектів теорії й
практики досліджуваного питання міститься у
великій кількості наукових праць, що відрізня�
ються алгоритмом вивчення аналітичних аспек�
тів виробничої діяльності в складі різних про�
цесів, стадій та етапів, які нині досить часто об�
'єднуються поняттям "бізнес�процеси".

Розроблення ієрархічної структури бізнес�
процесів дасть змогу поділити підприємство на
сфери контролю керівників в організаційній
структурі та підвищити ефективність управ�
ління загалом за рахунок підвищення узгодже�
ності бізнес�процесів у межах одного підприє�
мства [1, с. 180]. Тобто постає необхідність у
ієрархізації всіх бізнес�процесів сталого роз�
витку сільськогосподарських підприємств зад�
ля ефективного контролю трьох складових гос�
подарської діяльності — економічної, соціаль�
ної та екологічної.

У цьому контексті набувають актуальності
запропоновані Т. Бейкером [2] концептуальні
структури бізнес�процесів "Бізнес�кейсів" (мо�
делей авт.) сталого розвитку підприємства шля�
хом інтегрування соціальних та екологічних
проблем у такий спосіб, щоб генеральна стра�
тегія враховувала екологічну або соціальну
стійкість. Відповідно до запропонованої систе�

Рис. 1. Наскрізний контроль бізнес>процесів сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств

Джерело: розроблено автором на основі [2] та власних досліджень.
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ми постає можливість сформувати напрямок
наскрізного контролю бізнес�процесів стало�
го розвитку сільськогосподарських підпри�
ємств (рис. 1).

Візуалізація моделі контролю економіко�
фінансових процесів, яким приділяється най�
більша увага дозволяє виявити нехтування про�
блемами соціального й екологічного видів ка�
піталу підприємства, що притаманне суб'єктам
господарювання метою яких є надприбуток
(рис. 1.1). Моделі контролю соціальних (рис.
1.2) та екологічних (рис. 1.3) процесів на
підприємствах також є малоосяжними й не
можуть гарантувати проведення наскрізного
контролю процесів сталого розвитку сільсько�
господарських підприємств. На рисунку 1.4 на�
ведена модель наскрізного контролю сталого
розвитку сільськогосподарських підприємств,
що передбачає всесторонній контроль усіх
видів капіталу, їх ефективності та взаємного
впливу, що виходить із еко�ефективності,
економічної продуктивності та соціального
добробуту. Лише при перманентному та одно�
часному контролі трьох складових сталого роз�
витку сільськогосподарського підприємства
досягається синергічний ефект: збільшення
прибутковості, продуктивності, інвестиційної
привабливості.

Логіка наскрізного вивчення сільськогоспо�
дарського виробничого процесу властива не
тільки обліку та аналізу, але й будь�якому іншо�
му прикладному напрямі економічної науки:
плануванню, бюджетуванню та контролю. На�
скрізний контроль є важелем обліково�аналі�
тичного забезпечення управлінських функцій і
завдань, що реалізуються в поточній діяльності
аграрного підприємства, забезпечує його еко�
номічну, фінансову, екологічну та соціальну
стійкість шляхом безперервного моніторингу
всіх бізнес�процесів: інформації про всі опе�

рації, господарські процеси, грошові потоки,
ресурсне забезпечення тощо.

Система наскрізного контролю для забез�
печення сталого розвитку сільськогосподарсь�
кого підприємства повинна охоплювати всі
стадії циклу відтворення, починаючи з контро�
лю за ефективністю продукції та технологічних
інновацій, закупівлею сировини й підготовкою
його використання (заготівельні процеси), ви�
робництвом, збутом і фінансовими результата�
ми діяльності, та завершуючи впливом на
внутрішнє та зовнішнє еко�соціальне середови�
ще. Система наскрізного контролю повинна
спиратися на стандарти ISO, стандарти управ�
ління якістю менеджменту і стандарти обліку і
звітності.

Більшість наукових підходів до визначення
сутності та класифікації бізнес�процесів грун�
туються на основі врахування характеристик
бізнес�процесів. На сьогоднішній день виділе�
но достатньо різних видів бізнес�процесів за
класифікаційними ознаками на основі специ�
фіки діяльності підприємств. Але, як зазначає
Л.І. Чорнобай, що "виокремлення множини
класифікацій бізнес�процесів підприємства є
лише науковим підгрунтям для забезпечення
практичної цінності. Формування цілісного
уявлення про управління бізнес�процесами в
системі процесно структурованого менедж�
менту передбачає формування цілісної струк�
тури бізнес�процесів підприємств, яка може
виступати практичним інструментом для ке�
рівництва" [1, с. 180]. Відповідно, вичерпній ти�
пології всіх бізнес процесів сталого розвитку
сільськогосподарського підприємства постає
можливість у швидкому та неупередженому їх
контролі.

Перед безпосереднім проведенням контро�
лю відбувається "визначення доцільності кон�
тролю (вибір критеріїв, рішення про регу�

Критерії наскрізного контролю бізнес-процесів сталого розвитку сільськогосподарських підприємств 
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Джерело: розробка автора.
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лярність, корисність для ефективності управл�
іння тощо)" [3, с. 286]. Водночас визначаються
критерії наскрізного контролю бізнес�процесів
сталого розвитку (рис. 2).

 Першим етапом здійснення наскрізного
контролю сталого розвитку є аналіз придат�
ності застосування принципів обліку та аналі�
зу до всіх процесів у сільськогосподарському
підприємстві, оскільки існує вірогідність неви�
явлення екологічних та соціальних процесів як
всередині підприємства, так поза його межами,
які не підлягають оцінці у вигляді як монетар�
них, так і немонетарних показників, що уособ�
лює ризик невизначеності контролю процесів
сталого розвитку сільськогосподарських
підприємств. Ілюстрацією таких ризиків є втра�
ти гумусу в грунті, атмосфера в осередку пра�
цівників тощо. Умовами забезпечення ефектив�
ності контрзаходів еко�соціальної деградації є
якісні характеристики в результаті визначен�
ня корисності та кількісні показниками ефек�
тивності понесених витрат на контроль. Розме�
жування у глобальному сенсі наскрізного кон�
тролю бізнес�процесів сталого розвитку повин�
но бути на основі економічного контролю (кон�
троль фінансових показників), екологічного
контролю (контроль кількісних та вартісних
показників викидів, забруднення тощо) та соці�
ального контролю (контроль забезпечення тру�
довими ресурсами, їх умови праці, соціальні
виплати тощо).

В основу загальної класифікації наскрізно�
го контролю бізнес�процесів сталого розвит�
ку покладено блоки ознак економічного конт�
ролю (контролю фінансових показників), еко�
логічного контролю (контролю кількісних та
вартісних показників викидів, забруднення
тощо) та соціального контролю (контролю за�
безпечення трудовими ресурсами, їх умови
праці, соціальні виплати тощо).

Звичайно попередники минулого століття
не могли розраховувати на застосування
інтегрованої системи облікових даних, що
складається з оперативних, фактичних даних

за результатами звітних періодів, доповнені
даними управлінського й фінансового видів
обліку сталого розвитку. При аналізі вико�
нання виробничого плану на основі системи
обліково�аналітичних даних використовува�
лася інформація щодо забезпечення підприє�
мства сировиною, матеріалами, напівфабри�
катами й обмеження цим фактором обсягів
продукції, що випускається; своєчасність
робіт з розширення й переобладнання під�
приємства; підготовку виробництва до випус�
ку продукції; вплив умов реалізації продукції
на виконання виробничого плану тощо [4, с.
41]. Тобто проводився контроль з погляду
процесу виробництва від аналізу собівартості
до аналізу збутових операцій і рентабель�
ності підприємства. Наскрізна логіка аналі�
тичного дослідження або наскрізного конт�
ролю процесів виробничої діяльності стало�
го розвитку сільськогосподарських підпри�
ємств повинна проходити також через ці ета�
пи, проте враховувати допоміжну еко�соц�
іальну інформацію й контролювати її вплив
на виробничий процес та рентабельність
підприємства (табл. 1).

Зауважимо, що логіка наскрізного контро�
лю аналітики виробничого процесу дозволяє
враховувати найважливіші моменти, як�от: в
аналізі собівартості — врахування додатково�
го впливу на зміну витрат операційної діяль�
ності; у контролі використання основних та
оборотних засобів підприємства — побудова
системи "основні балансові показники" з охоп�
ленням засобів еко�соціального призначення в
аналітичному обліку.

У діяльності всіх сільськогосподарських
підприємств можна виділити відмінні, за харак�
тером і приналежністю бізнес�процеси, що за�
безпечують виробництво основних видів про�
дукції:

— основний агротехнологічний цикл для
виробництва кожного виду продукції;

— бізнес�процеси, які здійснюються в рам�
ках одного агротехнологічного циклу;

Напрямки контролю Наскрізний контроль сталого розвитку
Контроль операційної діяльності Контроль еко-соціальної складової операційної діяльності

Контроль 
собівартості 

Контроль калькуляції, контроль сукупних витрат, 
контроль заробітної плати, контроль матеріальних 
витрат, собівартість, знос і використання основних 
засобів тощо 

Контроль внутрішнього та зовнішнього впливу процесу 
виробництва на сталий розвиток; контроль трансакційних 
витрат; контроль додаткових виплат/утримань 
працівникам; контроль надзвичайних витрат/доходів 
(штрафи, пеня, неустойки, санкції) 

Контроль засобів 
виробництва 

Контроль за наявністю та використанням оборотних 
та необоротних засобів 

Контроль собівартості, зносу і використання основних 
засобів еко-соціального призначення тощо 

Контроль реалізації 
та рентабельності 

Контроль витрат на збут, контроль прибутковості та 
рентабельності 

Контроль валового екологічно-інтегрованого 
прибутку/збитку 

Таблиця 1. Контроль процесів операційної діяльності сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств

Джерело: розробка автора.
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— операції, характерні для кожного бізнес�
процесу з їх описом;

— документи, які дозволяють ідентифіку�
вати операції, що беруть участь в конкретному
бізнес�процесі.

Логічним підсумком вищенаведеного є пріо�
ритет у застосуванні процесного підходу для
організації наскрізного контролю з формуван�
ням для кожного виробничого бізнес�процесу
та його окремих операцій, бізнес�процес конт�
ролю. Взаємозумовленість бізнес�процесів
контролю та бізнес�процесів виробництва або
його окремих елементів визначає системну ос�
нову внутрішнього контролю та його наскріз�
ний характер; скеровує цю систему на підви�
щення обліково�аналітичної інформативності
управління сталим розвитком сільськогоспо�
дарського підприємства.

Наскрізний контроль бізнес�процесів ста�
лого розвитку сільськогосподарських підпри�
ємств — це система інформації про бізнес�про�
цеси в рамках всіх технологічних циклів вироб�
ництва й управління, що дозволяє відстежити
виконання поставлених завдань, дотримання
вимог стандартів якості менеджменту, стан�
дартів якості продукції, стандартів екологічної
та соціальної безпеки на основі ефективно
організованих інтегрованих обліково�аналі�
тичних даних.

Методологічною основою наскрізного кон�
тролю бізнес�процесів сталого розвитку сіль�
ськогосподарських підприємств є принципи
формування обліково�аналітичної інформації,
принципи й засоби внутрішнього контролю,
методичний інструментарій обліку, аналізу,
контролю й оцінки операцій та об'єктів, що ста�
новлять логічний зміст бізнес�процесів стало�
го розвитку.

Важливим моментом для формування ви�
щенаведених методичних засад є наявність
контрольного середовища, що традиційно
складається з функції контролю власників
або їх представників, публічного оголошен�
ня й дотримання етичних цінностей та прин�
ципів, зокрема принципу чесності; професі�
оналізму й компетентності співробітників
підприємства; високого рівня поінформова�
ності у прийнятті управлінських рішень;
організаційної структури відповідно до зав�
дань підприємства; наявності кадрової,
фінансової, цінової, облікової, податкової,
еко�соціальної політики, які забезпечують
сталий розвиток підприємства. Враховуючи
специфіку галузі АПК кожен елемент підкон�
трольного середовища набуває додаткових
функцій.

Іншим важливим моментом для обгрунту�
вання, методологічної основи наскрізного кон�
тролю є наявність контрольного середовища,
що традиційно включає участь у контролі влас�
ників або його представників; доведення до
загального відома й підтримки етичних цінно�
стей і принципів, у тому числі, принципу чес�
ності; професіоналізм і компетентність співро�
бітників підприємства; високий рівень інфор�
мованості управлінських рішень, що забезпе�
чує компетентність і стиль роботи керівництва
підприємством; відповідна завданням управлі�
ння організаційна структура підприємства; на�
явність кадрової, фінансової, цінової, обліко�
вої, податкової, еко�соціальної політик, які
забезпечують сталий розвиток підприємства.
Кожен елемент підконтрольного середовища,
має свою характеристику і в умовах специфіки
галузі АПК може мати додаткові характерис�
тики. Особливим змістом відрізняється такий
елемент, як організаційна структура підпри�
ємства, що передбачає:

— по�перше, адаптивну організаційну
структуру з пріоритетною підсистемою стра�
тегічного планування (відділ сталого розвитку,
служба маркетингу, відділ продажів), що виз�
начатиме напрями сталого функціонування
підприємства поряд із іншими виробничими й
фінансовими підсистемами;

— по�друге, організаційне проектування на
основі синтезу взаємозв'язків структурних
одиниць. Для прикладу, відділ сталого розвит�
ку у великих та середніх сільськогосподарсь�
ких підприємствах повинен бути створений за
принципом вертикальної інтеграції та охоплює
такі напрями, як: 1 — стратегічне планування;
2 — сталий розвиток бізнесу й стратегічний
маркетинг; 3 — облік та звітність сталого роз�
витку; 4 — аналіз та бюджетування сталого
розвитку;

— по�третє, введення до організаційної
структури підрозділу, діяльність якого має бу�
ти пов'язана з напрямками інноваційного роз�
витку, наприклад, у відділі сталого розвитку
слід виділяти крім основних бухгалтерів стало�
го розвитку, бухгалтерів по соціальному роз�
витку (в функції якого будуть входити плану�
вання та управління операцій по здійсненню
розрахунків з працівниками); з планування опе�
рацій управління екологічними засобами.

— по�четверте, створення відділу внутрі�
шнього наскрізного контролю бізнес�про�
цесів сталого розвитку, підпорядкованого
безпосередньо власнику або менеджменту
вищого рівня сільськогосподарського підпри�
ємства.
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Організаційною основою відділу внутріш�
нього наскрізного контролю бізнес�процесів
сталого розвитку є система бізнес�процесів
управління й виробництва та система обліко�
во�аналітичної інформації, яка формується в
результаті всіх бізнес�процесів й операцій для
досягнення цілей сталого розвитку.

Відділ внутрішнього наскрізного контролю
сільськогосподарського підприємства здійс�
нює свою діяльність відповідно до законодав�
чо�нормативної бази, що забезпечує проведен�
ня контрольних робіт, і внутрішньої розпоряд�
чої документації з обліку кадрів, їх функціо�
нальних обов'язків, відповідальності та прав
співробітників відділу.

Опис бізнес�процесу в цілому, наприклад,
процесу соціальної діяльності, повинен місти�
ти інформацію про:

— організацію процесу виробництва (через
систему поліпшення умов праці, виплат та за�
охочень);

— організацію додаткового страхування
працівників (забезпечення додатковими соці�
альними пакетами страхування);

— навчання працівників, молоді та органі�
зації їх дозвілля (навчання протягом життя);

— благодійна діяльність; та ін.
Опис будь�якого бізнес�процесу може

змінено (модифіковано) спеціалістами, які при�
четні до формування інформації. Наприклад,
бухгалтер відділу сталого розвитку підприєм�
ства може внести зміни в опис бізнес�процесу
з огляду на завдання мінімізувати викиди за�
бруднюючих речовин у навколишнє середови�
ще. Скажімо, бухгалтер, посадові обов'язки
якого передбачають розроблення облікової
політики та форм звітності сталого розвитку
може запропонувати спеціальну форму доку�
менту для моніторингу бізнес�процесів соціаль�
ної та екологічної діяльності підприємства.

Опис кожного бізнес�процесу потребує си�
стематизованої характеристики операцій, при�
клад якої наведено нами в таблиці 2.

Операції бізнес�процесів таблиці 2 є при�
кладами для обліку, що повинні бути під конт�
ролем відділу сталого розвитку сільськогоспо�
дарських підприємств. Якщо формування
звітності на основі обліково�аналітичних даних
здійснюється за допомогою сучасних комп'ю�
терних програм, наприклад, відома ERP�систе�
ма або 1С:Бухгалтерія, то в форматах доку�
ментів слід передбачити опис операції або до�
кумента, що надалі будуть використовуватися
при складанні звітності сталого розвитку. Ко�
жен документ з опису бізнес�процесу або опе�
рації є вхідною інформацією в бізнес�процесі
їх контролю (входом). Тому систематизація
таких документів (операцій) дуже важлива для
чіткої організації роботи відділу наскрізного
внутрішнього контролю сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств.

Виокремлення в інтегрованій системі обліку
сталого розвитку управлінського (немонетар�
ного) обліку пов'язано із застосуванням стан�
дартів управління якістю для яких необхідна не
тільки бухгалтерська, а й оперативна, управ�
лінська інформація. Впровадження управлінсь�
кого обліку сталого розвитку, аналізу його
бізнес�процесів та обгрунтування пропозицій
щодо їх оптимізації вимагає з'ясування змісту
стандартів управління якістю з системою нор�
мативів, що динамічно розвиваються. Ці доку�
менти є вкрай важливими як для ризик�менед�
жменту сталого розвитку сільськогосподарсь�
ких підприємств, так і для їх відділу наскрізно�
го внутрішнього контролю, при обгрунтуванні
якого нами використаний процесний підхід. У
стандарті ISO 9000�2001 [5] зазначено, що його
призначення полягає у використанні процесно�
го підходу в управлінні. На основі запропоно�

Таблиця 2. Таблиця операцій бізнес>процесу сталого розвитку
для сільськогосподарського підприємства

Джерело: розробка автора.

Операція Виконавець Документ 

Проводка
Ефект сталого 

розвитку 

Дані для звіту про 
сталий розвиток 

(звіт про 
управління) 

Д-т К-т 

Придбання 
устаткування 
альтернативних 
джерел енергії 
(сонячних батарей) 

Сторонній 
контрагент 

Накладна, акт 
виконаних робіт, 
рахунок, акт введення 
в експлуатацію 

1521
641 
1091 
631 

631
631 
1521 
311 

Економічне 
заощадження 
енергії та ресурсів 
підприємства 

Сума економії від 
використання, 
період окупності, 
зменшення 
екологічного впливу 

Навчання 
працівників 

Сторонній 
контрагент 

Акт виконаних робіт, 
рахунок 

92
23 

685
685 

Підвищення 
кваліфікації 
працівників та їх 
продуктивності 

Соціальний 
розвиток персоналу 

Запровадження 
додаткових соц. 
пакетів для 
працівників 

Сторонній 
контрагент 

Поліс страхування, 
рахунок 

92
23 

685
685 

Зниження ризиків 
плинності кадрів, 
та лікарняних 

Соціальний 
розвиток персоналу 
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ваної моделі системи менеджменту можна
стверджувати, що модель сталого розвитку для
сільськогосподарського підприємства є стан�
дартом якості та контролю (рис. 3).

Отже, є всі підстави зробити висновок, що
сталий розвиток є системою управління якістю
для сільськогосподарського підприємства,
який базується на бізнес�процесах (процесно�
му підході) контролю виробничої діяльності та
пов'язаних з нею управлінських функцій пла�
нування, обліку, аналізу та бюджетування.

Відповідно, разом із системою
управління якістю знаходить�
ся контроль, який забезпечить
управління сталим розвитком.
За нових світових трендів ви�
моги стейкхолдерів сільсько�
господарського підприємства
полягають не тільки у задово�
ленні їх у продукції належної
ціни, якості та кількості, але і
у самому процесі виробництва
— за яких умов та які наслідки
процесів виробництва мали для
соціального та природнього
середовища. Тому контроль
бізнес�процесів виходить на
перший план на шляху до ста�
лого розвитку сільськогоспо�
дарського підприємства.

Контроль є продовженням
процесу планування й супро�
воджує процес реалізації пла�
нів. Практика господарювання
показує, що контролю відведе�

на важлива роль саме в оцінці діяльності
суб'єктів господарювання [3, с. 284]. Тобто
оцінка є одним з інструментів контролю госпо�
дарської діяльності сільськогосподарських
підприємств.

О.М. Баришнікова відзначає, що важливим
є проведення діагностики процесу проведення
внутрішнього контролю при верифікації соці�
альної відповідальності та соціальної звітності
[6, с. 138]. Згідно з перекладом verification з ан�
глійської мови, цей термін означає "здійснен�

Стейкхолдери 

та менеджери

с/ г підпр. 

Стейкхолдери 

та менеджери

с/ г підпр. 

Продукція

Економічна та еко-
соціальна відповідальність

Управління 
фінансовими та еко-

соціальними ресурсами 

Облік, аналіз, 
бюджетування сталого 

розвитку 

Постійне поліпшення системи 
контролю сталого розвитку 

сільськогосподарського підприємства

Процеси життєвого 
циклу продукції

ВИМОГИ 

Задоволення

ВНУТРІШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ

ЗОВНІШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ

Діяльність, що створює додатковий контроль

Інформаційний потік

Задоволення

КОНТРОЛЬ 

Джерело: розроблено на основі [5] та власних досліджень.

Рис. 3. Модель системи управління якістю,
що базується на процесному підході наскрізного контролю

сталого розвитку сільськогосподарських підприємств

Джерело: розробка автора.

Рис. 4. Методологічна побудова наскрізного внутрішнього контролю обліково>аналітичних
процесів сталого розвитку сільськогосподарських підприємств
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ня контролю". А одним з синонімів верифікації
є валідація (validation), що дослівно означає
"надання законної сили". Тобто верифікація є
засобом здійснення контролю даних обліку
сталого розвитку та його звітності, а валідація
визнає данні, що мають підтвердження.

Користуючись проаналізованими дослід�
женнями в області контролю представляється
можливим відобразити методологічну побудо�
ву наскрізного внутрішнього контролю, як од�
ного з засобів досягнення сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств (рис. 4).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Удосконалення методології наскрізного
внутрішнього контролю обліково�аналітично�
го забезпечення направлено на організацію
процесного контролю сталого розвитку, що пе�
редбачає розвиток методології методів управ�
ління та їх важелі, що дозволяють здійснюва�
ти контроль за план�фактними відхиленнями.
Важелі управління створюють потік інформації
і даних, які під призмою методів управління пе�
ретворюються на необхідну інформацію для
користувачів для прийняття адекватних та
своєчасних рішень по досягненню та максимі�
зації сталого розвитку за всіма напрямки гос�
подарської діяльності.

Для забезпечення сталого розвитку сіль�
ськогосподарських підприємств важливе зна�
чення має підтримання пропорційності усіх
бізнес�процесів підприємства, що забезпечує
безперервний хід процесу наскрізного контро�
лю та зменшує дисбаланс його методів та ва�
желів управління.

Отже, наскрізний внутрішній контроль об�
ліково�аналітичних процесів сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств — це систе�
ма важелів та методів, які об'єднуються у бізнес�
процеси управління обліково�аналітичною діяль�
ністю сільськогосподарських підприємств задля
оцінки відповідності сталому розвитку та прий�
няття оперативних рішень у його поліпшенні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна сьогодні перебуває на складно�

му етапі економічного розвитку, що супро�
воджується періодами політичної та соці�
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APPLICATION OF THE KAIZEN MANAGEMENT CONCEPT TO IMPROVE THE EFFICIENCY
OF DOMESTIC ENTERPRISES

У статті розглядається концепція кайдзен. Установлено, що концепція базується на постійному, безперервному
процесі удосконалення, який охоплює не лише виробничі процеси, але й усю організаційну структуру підприємства,
включаючи персонал, та передбачає залучення усього персоналу підприємства — від найвищого керівництва до зви<
чайних працівників.

З'ясовано, що концепція кайдзен є довгостроковою стратегію розвитку підприємства, що має певні цілі і викори<
стовує в процесі їх досягнення кожного окремого члена персоналу підприємства. Обгрунтовано функції кожного
члену трудового колективу відповідно до концепція кайдзен, а саме щодо вищого керівництва, керівників середньої
та нижчої ланки та виробничого персоналу.

Виокремлено ряд необхідних складових успішного кайдзен<менеджменту, а саме: дисципліна, мотивація, наявність
злагодженості у роботі всього трудового колективу, створення кайдзен<гуртків та відкритість керівної ланки управ<
ління підприємства до співпраці. Встановлено основні стримуючи фактори на шляху провадження концепції кайдзен
на вітчизняних підприємствах.

In the article the concept of Kaizen is considered. It is established that the concept is based on a continuous, unstopable
process of improvement, which covers not only production processes, but also the entire organizational structure of the
enterprise, including staff, and involves all staff of the company — from top management to ordinary employees.

It is shown that the Kaizen concept is a long<term strategy for the development of an enterprise that has certain goals
and is used in the process of achieving each individual member of the company's personnel. The functions of each member
of the company according to the Kaizen concept, particularly with regard to senior management, middle and lower level
managers and production personnel, are substantiated.

There are a number of necessary components of successful Kaizen management, such as: discipline, motivation, the
presence of coherence in the work of the entire work team, the creation of Kaizen<workshops and the openness of the
management of the enterprise management to cooperation. The main constraints on the implementation of the Kaizen
concept at domestic enterprises have been established.

Ключові слова: мотивація персоналу, менеджмент, концепція кайдзен, принципи, ефек3
тивність діяльності.

Key words: motivation of personnel, management, Kaizen concept, principles, effectiveness of
activity.

альної нестабільності, незавершеним конф�
ліктом на сході, формуванням несприятли�
вого бізнес�середовища. В таких умовах
підприємці зіштовхуються зі реальними еко�
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номічними перешкодами для розвитку влас�
ного бізнесу.

Однак, попри відсутність необхідної під�
тримки ділової активності з боку держави,
вітчизняні підприємства повинні займатися,
в першу чергу, оптимізацією економічної
діяльності власного підприємства. У наш час
існує велика кількість нових систем забезпе�
чення ефективного менеджменту підприєм�
ства, значна кількість яких заснована на уп�
равлінні людськими ресурсами підприємства,
зокрема на формуванні належної системи
мотивації персоналу підприємства. Такі захо�
ди, зазвичай, не передбачають значних фінан�
сових вливань, а у разі їх послідовного зас�
тосування досягається ефект рівний впровад�
женню інноваційних технологій у виробниц�
тво.

Однією з таких систем заходів є кайдзен,
котра позитивно зарекомендувала себе у про�
цесі економічної діяльності підприємств
Японії, США, західних країн Європейського
Союзу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Важливість окремих елементів управління
персоналу та формування системи мотивацій�
них чинників в контексті економічної діяль�
ності підприємства жваво обговорюється ба�
гатьма українськими та іноземними еконо�
містами, що втілено у працях таких дослідни�
ків як: А. Колот, Е. Демінг, Д. Богиня, М. Імаі,
Л. Нікіфорова, Л. Меллен, Д. Сінк, С. Бандур,
А. Новікова, Г. Калитич та ін. Але необхідно за�
уважити, що незважаючи на досить велику
кількість публікації науковців щодо мотивації
працівників на підприємствах, вивчення та
практичне застосування кайдзен менеджменту
на вітчизняних підприємствах залишається не�
достатньо розробленим та вивченим.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування можливості

застосування концепції кайдзен менеджменту
для підвищення ефективності діяльності вітчиз�
няних підприємств. Для досягнення поставле�
ної було вирішено такі завдання: з'ясовано
сутність концепції кайдзен та її головні прин�
ципи; обгрунтовано функції кожного члену
трудового колективу відповідно до концепція
кайдзен; виокремлено ряд необхідних складо�
вих успішного кайдзен�менеджменту на під�
приємстві; встановлено основні стримуючи
фактори на шляху провадження концепції кай�
дзен на вітчизняних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день існуючі різновиди

моделей мотивації не дозволяють конкретно та
однозначно визначити, що насправді спонукає
працівників до праці. Вивчення людини та її по�
ведінки під час праці дають лише деякі узагаль�
нені пояснення про мотивацію, однак навіть
вони допомагають розробляти моделі моти�
вації на конкретному робочому місці [5].

У період непростої економічної ситуації
підприємства змушені постійно шукати ефек�
тивні шляхи оптимізації власної діяльності, при
цьому не залучаючи значні обсяги грошових
коштів. У такому випадку можна скористати�
ся японським підходом до вирішення проблем
управління, а саме концепцією кайдзен.

Концепція кайдзен як філософія управлін�
ня була запропонована японцем Масаакі Імаі
у 1986 року і швидко набула широкої популяр�
ності серед підприємців [2, с. 94]. Концепція
кайдзен є породженням суто японської куль�
тури ведення бізнесу та підходів до її розвит�
ку. Концепція кайдзен передбачає безперерв�
ний процес удосконалення, котрий охоплює не
лише виробничі процеси, але й усю організа�
ційну структуру підприємства, включаючи пер�
сонал. Звичайно, кайдзен має ряд схожих рис з
системою загального контролю якості, утім,
така концепція ставить на меті не лише резуль�
тат, а сам процес удосконалення.

Сьогодні сучасні методи управління орієн�
товані в основному на впровадження інновацій
та кардинальних зрушень, що є дуже важливи�
ми перетвореннями, де і зосереджена увага ви�
щого керівництва підприємства. В таких умо�
вах концепція кайдзен використовується як
певне доповнення для покращення загального
ефекту. Утім, застосування цієї концепції на
рівні усього підприємства може принести ефект
порівняних з впровадженням інновацій [3, с.
70].

В основі концепції кайдзен лежить саме
процесний підхід, котрий полягає у правильно�
му розумінні процесів на підприємстві, їх ста�
білізації, впорядкуванні та постійному вдоско�
наленні. Важливим також є постійне й неухиль�
не дотримання встановлених стандартів задля
їх подальшого вдосконалення та задоволення
потреб споживачів.

Ефективне управління процесами на основі
концепції кайдзен активно використовують
провідні іноземні компанії, серед них Toyota
Motors Corporation, Canon, Honda, Nissan, Scrum
та багато інших. Окремі принципи концепції кай�
дзен простежуються на таких великих підприє�
мствах як "Лукойл", "Камаз" [7, с. 58].
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Слід зазначити, що концепція кайдзен пе�
редбачає залучення усього персоналу підприє�
мства — від найвищого керівництва до звичай�
них працівників. Головною метою при цьому є
активізація творчих здібностей персоналу для
формування нових поглядів та ідей на стан�
дартні завдання. Концепція кайдзен головну
увагу концентрує в першу чергу на персоналі
підприємства та його якості. Адже саме від ро�
бочого персоналу залежить якість виробленої
продукції або послуг.

Кожен співробітник підприємства пропонує
незначні заходи з покращення на регулярній
основі. При цьому, пропозиції надаються не час
від часу, а постійно. Більшість пропозицій не
носять глобальний характер, а є лише дрібни�
ми покращеннями. В цьому і полягає суть кай�
дзен — велика кількість невеликих заходів з
покращення, призводять до значного покра�
щення якості [4, с. 274].

Така концепція є дуже ефективною, адже
в процесі пошуку оптимізаційних рішень заді�
яна велика кількість абсолютно незалежних
осіб, котрі здатні надати велику кількість
різноманітних способів подолання проблеми,
серед яких обирається кращий. Слід зазначи�
ти, що обраний захід неухильно застосовуєть�
ся відповідно до логіки процесного підходу
разом із повним розумінням працюючого пер�
соналу. При цьому метою найвищого керів�
ництва підприємства є розробка довгостроко�
вих цілей та методів покращення діяльності
підприємства, що також вимагає розуміння та
повної підтримки поставлених завдань з боку
трудового колективу. Сам керівник повинен
бути відданий принципам та філософії кон�
цепції кайдзен, мати високий рівень дисципл�
іни та мотивації аби ефективно залучати пер�
сонал у процеси з удосконалення діяльності
підприємства.

Концепція кайдзен має ряд яскравих особ�
ливостей, котрі якісно відрізняють її від аме�
риканських та європейських підходів до управ�
ління персоналом та підприємством в цілому.
Однією із найголовніших відмінностей є
відсутність необхідності в оцінці запровадже�
них заходів, зокрема у винагородженні осіб, які
йому сприяли. Концепція кайдзен передбачає,
що залучаючи персонал до процесу оптимізації
виробничої діяльності, що виявляється у роз�
робці нових підходів у ергономіці, вдоскона�
ленню існуючих стандартів, люди починають
усвідомлювати важливість принципів концепції
кайдзен і починають активно брати у цьому
участь. Будучи авторами ідей з поліпшення ви�
робничого процесу, працівники отримують мо�

тивацію до їх належного виконання та підтри�
мання високого рівня самодисципліни.

Особливістю підприємств, що використову�
ють принципи концепції кайдзен є їх повна го�
товність до удосконалення та застосування
нових відходів, навіть після чергового поліп�
шення. Концепція кайдзен дозволяє оптимізу�
вати структуру матеріальних втрат у процесі
виробничої діяльності. При цьому втратами
слід вважати не лише певні матеріальні цін�
ності, але й трудові ресурси і взагалі будь�яку
складову, що не приносить користі підприєм�
ству.

Концепція кайдзен є, в першу чергу, довго�
строковою стратегію розвитку підприємства,
що має певні цілі і використовує в процесі їх до�
сягнення кожного окремого члена персоналу
підприємства. Таким чином, концепція кайдзен
залучає у процес управління увесь трудовий
колектив, кожен член якого має певні функції:

— вище керівництво — розробка довго�
строкової стратегії розвитку підприємства на
основі принципів кайдзен, формування політи�
ки та цілей концепції кайдзен, сприяння її реа�
лізації;

— керівники середньої ланки — реалізують
цілі, визначені вищим керівництвом, застосову�
ють концепцію кайдзен у власній діяльності,
сприяють формуванню "кайдзен мислення" у
робочого персоналу у процесі їх навчання;

— керівники нижчої ланки — надають про�
позиції щодо вдосконалення, мотивації вироб�
ничого персоналу, підтримують дисципліну на
виробничих дільницях;

— виробничий персонал — застосовують
принципи концепції кайдзен на індивідуально�
му рівні, удосконалюючи власні професійні на�
вички, підтримують виробничу дисципліну, бе�
руть участь у кайдзен�гуртках.

Традиційний підхід західних менеджерів
при прийомі на роботу — це пошук ефектив�
них кваліфікованих співробітників з мінімаль�
ними вимогами до зарплати, поряд із діамет�
рально протилежними бажаннями самих ро�
бітників, щодо найму на високооплачувану
посаду з мінімальним обсягом обов'язків. При
цьому кожен для себе шукає найвигідніший ва�
ріант, не прив'язуючись до робочого місця. Зви�
чайно, у короткостроковій перспективі такий
підхід є ефективний, утім, при довгостроково�
му плануванні концепція кайдзен приносить
більше переваг. Адже належним чином органі�
зована система залучення усього персоналу у
процес самоосвіти та самодисципліни дає
більше переваг, аніж індивідуальна конкурен�
ція на трудовому ринку.
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Концепція кайдзен передбачає високий
рівень проінформованості кожного працівни�
ка підприємства щодо її основних цілей та на�
прямів розвитку, не кажучи вже про власні про�
фесійні обов'язки. Досягнення високих резуль�
татів підприємства неможливе без повного ро�
зуміння й прийняття її співробітниками голов�
них цінностей та культури підприємства, на
якому вони працюють.

Таким чином, можна виокремити ряд необ�
хідних складових успішного кайдзен�менедж�
менту:

— дисципліна є одним із основоположних
принципів концепції кайдзен, що грунтується
на високому рівні самосвідомості робітників, їх
прагненню до самоудосконалення, що сто�
сується тайм�менеджменту, продуктивності
праці та вартісних затрат;

— мотивація та підтримання її високого
рівня є також вадливою складовою концепції
кайдзен. При цьому вище керівництво має на�
давати персоналу стимулів до розвитку, не ви�
ключено застосування матеріальних і нема�
теріальних засобів мотивації;

— наявність злагодженості у роботі всього
трудового колективу, що виявляється у швид�
кому обміні інформацією, взаємному навчанні,
колективній роботі на благо всього підприєм�
ства;

— створення кайдзен�гуртків — зібрання
працівників різного кваліфікаційного і посадо�
вого рівня задля налагодження просу обміну
ідеями, поглядами, пропозиціями з покращен�
ня існуючих бізнес�процесів;

— відкритість керівної ланки управління
підприємства до співпраці і прийняття до роз�
гляду будь�яких ідей виробничого персоналу,
спрямованих на поліпшення якості, незалеж�
но від посади.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що
наріжним каменем концепції кайдзен є кон�
центрація уваги на питаннях управління пер�
соналом підприємства. Принципи концепції
кайдзен стверджує, що належний рівень за�
лученості, самодисциплінованості та моти�
вації персоналу підприємства, неминуче при�
зводить до появи високих фінансових резуль�
татів.

Сприйняття інформації різними людьми, як
і різними народами, є дуже специфічне. Попу�
лярна у Японії система кайдзен, набула свого
модифікованого вияву в Америці у вигляді кон�
цепції ощадливого виробництва. Однак поява
концепції кайдзен саме у Японії є законо�
мірною, адже наявність жорсткої самодисцип�
ліни, горизонтальне кар'єрне зростання, само�

удосконалення є складовою виховання японців
[1, с. 67].

Слід зазначити, що концепція кайдзен поки
що не здобула широкої популярності серед ук�
раїнських підприємців. Це можна пояснити ря�
дом причин, а саме: економічна нестабільність та
відсутність теоретичних та практичних доробків
у цьому напрямі. Окрім того, важливими є також
відмінності у ментальності, що іноді викликають
ворожість з боку українських підприємців перед
кардинальними змінами [6, с. 197].

Головними стримуючими факторами на
шляху провадження концепції кайдзен на
вітчизняних підприємствах є:

— відсутність належного рівня підготовки
провадження концепції кайдзен. Неможливо
успішно використовувати концепції кайдзен, не
розуміючи механізм функціонування її базових
інструментів;

— високий рівень бюрократизації на під�
приємствах. Наявність переліку з незліченною
кількістю процедур, документації та інших не�
потрібних заходів знижує ефективність кайд�
зен, тим самим руйнуючи, з одного боку, мож�
ливості, а з іншого — мотивацію працівників до
власної ініціативної діяльності;

— формалізація концепції кайдзен, вияв�
ляється у декларуванні цінностей та принципів
концепції кайдзен, за відсутності їх практич�
ного втілення;

— застосування концепції кайдзен як ко�
роткострокової стратегії. Концепція кайдзен,
в першу чергу, передбачає складний й тривалий
процес впровадження та осмислення з боку
простих робітників. Такі заходи повинні пла�
нуватися на довгостроковій основі, разом із
очікуваним результатом у майбутньому.

ВИСНОВКИ
На сьогоднішній день система ефективної

мотивації персоналу є складовою успішної еко�
номічної діяльності підприємства в цілому.
Саме тому актуальним стає дослідження іно�
земних систем управління персоналом, що до�
вели свою дієвість на практиці. Такою системою
і є концепція кайдзен. Концепція кайдзен пе�
редбачає постійне й безперервне поліпшення
якості діяльності підприємства на всіх рівнях.
При чому основою такого поліпшення є вироб�
ничий персонал, котрий формуючи власні ідеї
та пропозиції щодо цих змін, допомагає в оп�
тимізації усіх сфер діяльності підприємства. До
того ж, кайдзен сприяє підвищенню рівня са�
модисципліни та особистої відповідальності
між працівниками, що дає додаткові стимули
до розвитку як особистості, так і корпоратив�
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ного розвитку. Впровадження концепції кайд�
зен на українських підприємствах є необхід�
ним, однак потребує якісних перетворень їх
організаційної структури разом із прийняттям
нових корпоративних цінностей.

Подальшого дослідження вимагає дослі�
дження та обгрунтування використання прин�
ципів концепції кайдзен із урахуванням світо�
вого досвіду на підприємствах України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головною метою у сфері міжнародних ван�

тажних перевезень для України є активізація
процесів інтеграції транспортно�дорожнього
комплексу нашої держави до європейської та
світової транспортних систем.
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FEATURES OF ACCOUNTING AND TAXATION OF OPERATIONS IN INTERNATIONAL ROAD
TRANSPORT

Стаття розкриває особливості організації та здійснення міжнародних автотранспортних перевезень, специфіку
їх оподаткування та облікового відображення. Дослідження грунтується на необхідності інформаційного забезпе<
чення управління ефективністю міжнародних перевезень та концепції загальних витрат на їх здійснення. Здійснено
SWOT< аналіз залізничного та автомобільного транспорту на міжнародному ринку вантажних перевезень, виявлено
існуючі недоліки та переваги; обгрунтовано стратегію розвитку автотранспортних вантажних перевезень та напря<
ми реалізації, які відкривають можливість виходу на міжнародний ринок. Визначено перелік основних документів
при міжнародному автотранспортному перевезенні вантажу, доведено необхідність удосконалення транспортної си<
стеми міжнародних вантажних перевезень задля розвитку національної економіки країни та інтеграції у світове гос<
подарство. Результати проведених досліджень узагальнено у висновках.

The article reveals the peculiarities of organization and implementation of international motor transport, the specifics
of their taxation and accounting reflection. The research is based on the need for information management to manage the
effectiveness of international traffic and the concept of total transport costs. A SWOT analysis of rail and road transport
in the international freight transportation market was conducted, shortcomings and advantages were identified. The
strategy of development of motor transport freight transportation and directions of realization, which open the possibility
of entering the international market, is substantiated. The list of basic documents for the international carriage of cargo
is determined. The necessity of improving the transport system of international freight transport, for the sake of developing
the national economy of the country and integration into the world economy has been proved. Conclusions are made
regarding taking into account the peculiarities of international transportation.

Ключові слова: перевезення, автотранспорт, транзит, транспортування, витрати, екс3
порт, імпорт, митні платежі, митний збір, інформаційна система.
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Актуальність дослідження обумовлена тим,
що головне завдання системи надання послуг з
міжнародних перевезень вантажів автомобіль�
ним транспортом полягає у підвищенні ефек�
тивності її функціонування за рахунок подаль�
шої оптимізації структури, широкого застосу�
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вання сучасних організаційних форм і техно�
логій, удосконалення правових норм і підви�
щення ролі керівних органів у межах системи,
які максимально відповідатимуть вимогам рин�
ку послуг [1].

Міжнародні автотранспортні перевезення
потребують особливої уваги з позиції їх опо�
даткування та облікового відображення, адже
для здійснення міжнародних перевезень з ви�
користанням автотранспорту необхідно перш
за все отримати необхідні дозвільні докумен�
ти, забезпечити відображення процесу надан�
ня транспортних послуг в обліку та звітності.

Підприємства, які здійснюють свою діяль�
ність у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
досить часто стикаються проблемою затримки
товарів на кордоні України через простій авто�
транспорту перевізника на митниці. Це зумов�
лює необхідність відображення в обліку
штрафних санкцій (штрафи, пені, неустойки) та
додаткових витрат, пов'язаних з простоєм. В
цілому при здійсненні міжнародних автотран�
спортних перевезень основна увага приділяєть�
ся витратам на їх здійснення та можливості їх
оптимізації для забезпечення максимальної
ефективності таких перевезень. Ці витрати
включають всі витрати, необхідні для забезпе�
чення потреб перевезень. Також обов'язково
виникають супутні витрати на транспортне об�
слуговування, які вважаються витратами, по�
в'язаними з наданням споживачеві комплексу
послуг, супутніх продажу. При цьому необхід�
но врахувати, що транспортний сервіс орієнто�
ваний, перш за все, на забезпечення збалансо�
ваності між якістю обслуговування споживачів
і супутніми витратами. Саме якість обслугову�

вання в процесі транспортних перевезень є
ключем до комерційного успіху тих суб'єктів
підприємництва, які їх здійснюють [3].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності

міжнародних автотранспортних перевезень,
особливостей їх оподаткування та відображен�
ня в обліку для підвищення інформативності
даних процесу управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням сутності міжнародних авто�
транспортних вантажних перевезень займали�
ся провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, серед
яких: В.Л. Дикань, С.Я. Ковальчук, Г. Козіна,
О.І. Чорноус, Т.А Пушкар, М.В. Якименко,
В.А. Єфанов та інші. Однак постійні зміни еко�
номічних умов господарювання та нормативно�
законодавчої бази, розбіжності в поглядах вче�
них вимагають подальшого дослідження особ�
ливостей міжнародних перевезень та їх інфор�
маційного забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Міжнародні автомобільні перевезення — це

перевезення вантажів та пасажирів автотранс�
портним засобом на основі міжнародного до�
говору, при якому пункт відправлення знахо�
диться на території однієї держави, а пункт
призначення — на території іншої, та переве�
зення транзитом [2].

Транспортна система найбільш яскраво
відображає стан економіки країни в цілому.
Україна розташована у центральній частині

Таблиця 1. SWOT>аналіз діяльності типового автотранспортного підприємства при здійсненні
міжнародних перевезень

Джерело: розроблено автором з використанням [1, с. 263—266].

Сильні сторони Можливості
- «Вбудованість» у логістичні процеси суб’єктів 
господарювання;  
- надання споживачам повного комплекту 
транспортних послуг;  
- висока динаміка (оперативність) надання 
транспортних послуг;  
- наявність конкурентних переваг;  
- потужна ремонтно-технічна інфраструктура;  
- кваліфікований кадровий склад  

- Диверсифікація видів діяльності;  
- розвиток інфраструктури ринку транспортних 
послуг на міжнародному ринку;  
- швидка переорієнтація відповідно до потреб 
споживачів;  
- великий асортимент послуг;  
- зростання частки послуг автотранспорту на 
ринку міжнародних транспортних перевезень 

Слабкі сторони Загрози
- Високий рівень спрацювання рухомого складу; 
- застаріле устаткування;  
- недостатнє пристосування до кон’юнктури 
міжнародного ринку транспортних послуг;  
- вузький перелік транспортних послуг;  
- недостатній рівень соціальної захищеності 
персоналу;  
- відсутність програми розвитку персоналу  
(навчання, підвищення кваліфікації, стажування);  
- недостатній рівень екологічної діяльності  

- Негативні соціально-політичні зміни; 
- негативна макроекономічна ситуація;  
- несприятливі зміни в законодавстві;  
- втрата споживачів;  
- високий рівень конкуренції;  
- «витік» кваліфікованих кадрів 
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Європи і займає привабливе геополітичне по�
ложення, в тому числі для розвитку міжнарод�
них перевезень завдяки можливості оптимі�
зації транспортних маршрутів автомобільно�
го транспорту. Однак через відсутність розви�
нутої інфраструктури транспортних шляхів
реалізувати вигідне територіальне положення
практично неможливо. Одним із основних зав�
дань для України є забезпечення можливос�
тей розвитку національної транспортної сис�
теми, її правової, технічної та технологічної
адаптації до норм міжнародного транспорт�
ного та митного права, техніко�експлуатацій�
них та екологічних вимог міжнародних стан�
дартів до рухомого складу, стану доріг та
інфраструктури, пунктів пропуску через дер�
жавний кордон, пошуку джерел фінансуван�
ня для розвитку міжнародних транспортних
коридорів [2].

Автотранспорт і залізничний транспорт на
сьогодні є найбільш поширеними на ринку
міжнародних перевезень, адже цей транспорт
є економічно вигідним та дозволяє перевозити
різні види товарів. За обсягом вантажів, що пе�
ревозяться, автотранспорт перевершує решту
видів транспорту, але його вантажооборот по�
ступається залізничному транспорту.

 Для порівняння ефективності цільових
видів перевезень проведемо SWOT�аналіз.

Використання удосконаленої методики
SWOT�аналізу дозволить, автотранспортним
підприємствам підвищити свою конкуренто�
спроможність та ефективність при здійсненні
міжнародних автотранспортних перевезень, особ�
ливо які стосуються залізничного транспорту.

На сьогодні це є важливим чинником роз�
витку та виходу на міжнародний ринок Украї�
нських транспортних компаній (табл. 2).

Як бачимо, з наведеного SWOT�аналізу ав�
тотранспортного і залізничного транспорту на
ринку міжнародних перевезень існують як і
низка недоліків, так і низка переваг. Положен�
ня цих двох галузей характеризуються здебіль�
шого позитивно. Аналіз можливостей галузей
у поєднанні із сильними сторонами дають
оптимістичну картину їх виходу на міжнарод�
ний ринок з урахуванням усіх особливостей.

Укрзалізниця, як і автотранспорт, є голов�
ними у транспортній галузі міжнародних пере�
везень, реалізації державної політики, дорож�
нього господарства, туризму та інфраструкту�
ри загалом, тому оцінка їх можливостей на
міжнародному ринку є досить актуальною для
нашої держави.

Назва міжнародного транспортного коридору Маршрут
Пан-європейський транспортний коридор № 3 (Критський № 3) Краківець-Львів-Рівне-Житомир-Київ
Пан-європейський транспортний коридор № 5 (Критський № 5) Чоп/Ужгород-Стрий-Львів 
відгалуження 5а Сторожниця-Ужгород-Мукачеве
відгалуження 5b Косини-Мукачеве
Пан-європейський транспортний коридор № 9 (Критський № 9) Нові Фроловичі - Чернігів - Кіпті - Київ - Любашівка - Платонове
відгалуження 9а Любашівка-Одеса/Ільчівськ
відгалуження 9с Бачівськ-Кіпті
Європа - Кавказ - Азія (ТRАСЕСА) Європа-Азія Краківець-Львів-Рівне-Житомир-Київ-Полтава-Харків-Дебальцове-

Ізварине 
Гданськ-Одеса (Балтійське море-Чорне море) Ягодин-Ковель-Луцьк-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-

Одеса/Ільчівськ 
ЧЕС Рені-Ізмаїл-Одеса-Миколаїв-Херсон-Метіополь-Бердянськ-

Маріуполь-Новоазовськ 
Євроазіатський Одеса-Миколаїв-Херсон-Джанкой-Керч 

Таблиця 3. Національна мережа
міжнародних автомобільних транспортних коридорів України

Джерело: [2].

Таблиця 2. SWOT>аналіз діяльності залізничного транспорту при здійсненні міжнародних
перевезень

Джерело: [6].

Сильні сторони Слабкі сторони
- Висока репутація у споживачів і міжнародних 
партнерів; 
- Кваліфіковане керівництво; 
- Сталі контакти зі споживачами; 
- Фінансова стійкість; 
- Резерви виробничих потужностей, виробничих 
площ; 
- Досвід та розробка нових видів продукції 
відповідно до міжнародних стандартів; 
- Значний інноваційний потенціал; 
- Досвід роботи на міжнародному ринку послуг 

Відсутність чітких планів 
розвитку; 
Уразливість до конкурентного 
тиску; 
Застаріле обладнання, невеликі 
виробничі можливості; 
Ускладнена система управління 
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Саме залізничний транспорт України є
провідною галуззю при здійсненні перевезень
у великих масштабах і на значні відстані. Він
забезпечує 82% вантажних і майже 50 % па�
сажирських перевезень у великих масштабах
і на значні відстані.

Створення Україною нових міжнародних
транспортних коридорів з метою адаптації
до міжнародної транспортної дозволить ви�
рішити низку питань, серед яких основними
є: залучення додаткових інвестицій в розви�
ток транспортної системи, прискорення
темпу виходу на міжнародні ринки, покра�
щення валютних надходжень за транзитні
перевезення, росту обсягів виготовлення
продукції, що експортується. Загалом їх ви�
рішення досить позитивно вплине на зрос�
тання темпів економічного росту країни та
регіонів.

Мережу автомобільних міжнародних
транспортних коридорів України представ�
лено у таблиці 3.

Транзитні вантажні перевезення — це пе�
ревезення пасажирів і вантажів з одного пун�
кту (країни) в інший (країну) через проміжні
пункти (країни, область); перевезення ван�
тажів без перевантажень на проміжних пун�
ктах.

Транзитні перевезення здійснюються як
прохідний та внутрішній митний транзит.
Прохідний митний транзит — це переміщен�
ня товарів під митним контролем від одного
пункту пропуску, розташованого на митно�
му кордоні України, — пункту ввезення на
митну територію України — до іншого пунк�

ту пропуску, розташованого на митному кордоні
України, — пункту вивезення за межі митної те�
риторії України. Внутрішнім митним транзитом
вважається переміщення товарів під митним кон�
тролем: 1) від пункту пропуску, розташованого
на митному кордоні України, — пункту ввезення
на митну територію України — до митного орга�
ну, розташованого на митній території України;
2) від митного органу, розташованого на митній
території України, до пункту пропуску, розташо�
ваного на митному кордоні України, — пункту
вивезення за межі митної території України; 3)
від одного митного органу, розташованого на
митній території України, до іншого митного
органу, розташованого на митній території Ук�
раїни [5].

Будь�яке переміщення товару, яке виконуєть�
ся під митним контролем між двома митними
органами можна вважати транзитним перевезен�
ням [5].

Транзит вантажів через територію України
може здійснюватися у прямому або змішаному
(комбінованому) сполученні. У прямому сполу�
ченні транзит вантажів здійснюється одним ви�
дом транспорту без здійснення його переванта�
ження на інший вид транспорту та лише за єди�
ним транспортним документом протягом всього
шляху прямування. У змішаному сполученні
транзит вантажів може бути пов'язаний з їх пе�
ревантаженням з одного виду транспорту (на�
приклад, залізничного) на інший вид транспорту
(наприклад, морський), переробкою, сортуван�
ням, упаковкою, накопиченням, обміром, форму�
ванням партії транзитного вантажу, тимчасовим
зберіганням тощо [6].

Таблиця 4. Порівняння особливостей оподаткування транзитних послуг за договором
перевезень та за договором експедирування

Джерело: [6].

За договором перевезень За договором транспортного експедирування 
Податок на прибуток

Перевізник, який безпосередньо надає послуги з транзитних 
перевезень, відображає доходи від їх реалізації у складі 
доходів від операційної діяльності, а їх собівартість — 
у складі витрат операційної діяльності 

Експедитор-посередник не відображає ні доходи від транзитних 
перевезень і пов’язаних з ними послуг, отриманих від третіх осіб 
ні витрати на їх придбання. Доходи від транспортно-
експедиторських послуг, наданих власними силами, і винагорода 
експедитора відображаються у складі доходів від операційної 
діяльності, а їх собівартість — у складі витрат операційної 
діяльності 

ПДВ
Згідно з п. 197.8 ПК послуги перевезення (переміщення) 
пасажирів і вантажів транзитом через митну територію 
України, а також послуги, пов’язані з такими транзитними 
перевезеннями (переміщенням), звільняються 
від оподаткування — пільгуються. Але, тут виникає 2 
особливості: 
1) якщо транзитне перевезення здійснюється перевізником-
нерезидентом, то воно під ПДВ-пільгу не підпадає; 
2) послуги, пов’язані з транзитними перевезеннями, згідно 
з п. 197.8 ПК також пільгуються. ПДВ-пільга в цьому випадку 
також стосується сторонніх учасників, залучених 
до транзитного перевезення, якщо вони, припустимо, 
«окремо» надають послуги, пов’язані з транзитом 

Під ПДВ-пільгу також підпадають і звільняються 
від оподаткування (пільгуються) і транспортно-
експедиторські послуги, пов’язані з транзитом (якщо, звичайно, 
з урахуванням правил п.п. «ж» п. 186.3 ПК місце їх постачання 
знаходиться на митній території України, тобто їх замовником 
є резидент). А ось якщо транспортно-експедиторські послуги, 
пов’язані з транзитом, замовить нерезидент, то експедиторські 
послуги випадатимуть з об’єкта обкладення ПДВ, і ПДВ-пільга 
до них (як до «необ’єкта») не застосовуватиметься 
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Створенню належних умов для збільшен�
ня обсягів транзитних перевезень сприятиме
проведення гнучкої тарифно�цінової та по�
даткової політики. Для цього здійснюються
заходи щодо тарифного стимулювання роз�
витку транзиту (запровадження єдиного збо�
ру, наскрізних тарифів, тарифних знижок
тощо).

Транзитні послуги можуть надаватися
як за договором перевезення так і за дого�
вором транспортного експедирування. Для
кожного передбачені свої особливості опо�
даткування. Розглянемо ці випадки в таб�
лиці 4.

При здійснення вантажних перевезень ук�
ладається договір між учасниками процесу пе�
ревезення, якими виступають: вантажовідп�
равник, вантажоодержувач, перевізник ванта�
жу, а також різноманітні посередники (експе�
дитори, агенти). Всі сторони при укладанні до�
говору повинні чітко дотримуватися встанов�
лених у ньому правил. В процесі виконання
договору перевезення для потреб обліку виз�
начальною виступає його вартість (виражає
доход перевізника та витрати замовника по�
слуг), або складова частина витрат, яка вклю�
чається безпосередньо до вартості товару,
який транспортується та дата виконання по�
слуг, яка є моментом визнання доходів або
витрат. Існують випадки, коли перевізники
стикаються із затримкою товарів на кордоні
України через простій автотранспорту пере�
візника на митниці. Ця ситуація потребує об�
лікового відображення додаткових витрат.
Для подальшого облікового відображення
затримки товару та відображення витрат, по�
трібно правильно оформити документи, не�
обхідні для підтвердження такої події на ри�
сунку 1.

Після документального підтвердження не�
обхідності здійснення додаткових витрат у про�
цесі перетину митного кордону варто за мож�

ливості виявити осіб, причетних до простою або
інших причин невиконання умов договору, що
призводить до застосування штрафних санкцій.
Факт встановлення винних осіб у подальшому
впливатиме на облікове відображення додатко�
вих витрат по транспортуванню при перетині
митного кордону, зумовлених додатковими
затратами часу.

Якщо в договорі про перевезення передба�
чено відповідальність замовника за затримку
доставки товарів у вигляді штрафу, то сума та�
кого штрафу відображається в обліку замов�
ника (продавця чи покупця) за дебетом субра�
хунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" з
кредитом субрахунків 631 "Розрахунки з віт�
чизняними постачальниками", 685 "Розрахун�
ки з іншими кредиторами". Сума оплати про�
стою, визначена у договорі як оплата додатко�
вих послуг, пов'язаних з перевезенням, вклю�
чається до складу витрат замовника�продавця
(п. 14 П(С) БО 9 "Запаси") і відображається за
дебетом рахунку 93 "Витрати на збут" з креди�
том субрахунків 631 "Розрахунки з вітчизняни�
ми постачальниками", 685 "Розрахунки з інши�
ми кредиторами".

У вантажоотримувача (замовника�покупця)
суму оплати за простій, яку визначено в дого�
ворі як оплату додаткових послуг, можна виз�
нати транспортно�заготівельними витратами,
що безпосередньо пов'язані з доставкою за�
пасів, і включити її до складу собівартості прид�
баних товарів (абз. 6 п. 9 П(С)БО 9). У бухгал�
терському обліку така операція у замовника�
покупця відображається за дебетом рахунків
20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" з кредитом
субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними
постачальниками" [3].

Необхідність облікового відображення ви�
трат на транспортування має важливе значення
для оптимізації структури логістичних витрат,
оскільки облікова та звітна інформація вико�
ристовується в процесі формування бюджетів,

Рис. 1. Документи, які підтверджують простій
автотранспорту на митниці

Джерело: розроблено автором з використанням [1, с. 263—266].

 

 

 

 

 

 

Документи, які можуть підтвердити простій автотранспорту на митниці 

Міжнародна товарно-транспортна накладна (CRM) 

Митна декларація, в якій зазначається дата подання декларації та 
закінчення митного оформлення 

Документи контролю за доставкою вантажу 
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для аналізу інформації про стан транспортно�
го підприємства (підрозділу) і міру його набли�
ження до стану, що вимагається для реалізації
обраної стратегії.

Згідно з транспортною стратегією розвит�
ку транспорту можна виділити напрямки реа�
лізації, які відкривають можливість ввійти в
міжнародну систему вантажних перевезень:

— надання високоякісних, безпечних та до�
ступних транспортних послуг;

— надання доступу до транспортних послуг
і забезпечення високої мобільності на рівні се�
редніх показників країн ЄС;

— спрощення законодавчих процедур з пе�
редання чи продажу при здійсненні міжнарод�
них транспортних перевезень.

ВИСНОВКИ
Отже, узагальнивши результати проведе�

них досліджень можна зробити висновок про
необхідність удосконалення як самого меха�
нізму міжнародних перевезень, так і його опо�
даткування і обліку. Існує необхідність ство�
рення уніфікованої системи національних пра�
вил організації змішаних схем перевезень тран�
зитних вантажів за участі різних видів транс�
порту (впровадження транспортно�технологі�
чних і транспортно�логістичних схем , що доз�
волить оптимізувати вартість міжнародних пе�
ревезень). Для реалізації окреслених напрямів
необхідно налагодити систему інформаційно�
го забезпечення витрат на транспортування та
вантажоперевезення за рахунок удосконален�
ня документування операцій, їх відображення
у системі рахунків та звітності. Також необхі�
дно удосконалити систему державного управ�
ління у галузі міжнародних автотранспортних
перевезень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах невизначеності в Україні особ�

ливо важливо використовувати на ринку
фінансових послуг ефективні інструменти,
зокрема ф'ючерсну торгівлю. Але існує ряд
проблем, що гальмують розвиток торгівлі
ф'ючерсами в Україні. Насамперед це брак
інвестицій, зниження довіри на фінансовому
ринку та неадаптована як до світових, так і
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FUTURE TRADE AS A METHOD FOR SOLVING THE PRICE PROBLEM ON UKRAINIAN
COMMODITY MARKETS

У статті доведено роль ф'ючерсної торгівлі та її вплив на ціноутворення на товарних ринках України. З'ясовано
ряд проблем, що гальмують розвиток торгівлі ф'ючерсними контрактами. Розглянуто стан біржового товарного ринку
та проведено аналіз торгівлі сільськогосподарською продукцією. Доведено, що нарощування обсягів реалізації
сільськогосподарської продукції повинно стимулювати поширення практики використання товарних деривативів,
це прискорить активність біржової індустрії і забезпечить долучення широкого кола суб'єктів аграрного ринку. За<
пропоновано підходи щодо вдосконалення біржового механізму на прикладі іноземного досвіду. Визначено, що ефек<
тивний товарний ф'ючерсний ринок може забезпечити правильні сигнали для спотових ринкових цін.

The article demonstrates the role of futures trading and its influence on pricing in commodity markets of Ukraine. A
number of problems were found that hinder the development of trade in futures contracts. The state of the exchange
commodity market is considered and the analysis of trade in agricultural products is carried out. It is proved that increasing
the volume of sales of agricultural products should stimulate the spread of the practice of using commodity derivatives,
which will accelerate the activity of the stock industry and ensure the inclusion of a wide range of actors in the agrarian
market. The approaches to the improvement of the stock exchange mechanism on the example of foreign experience are
offered. It is determined that an efficient commodity futures market can provide true signals for spot market prices.

Ключові слова: ф'ючерсна торгівля, товарний ринок, інвестиції, аграрний ринок, сільсько3
господарська продукція.
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products.

до вітчизняних ринкових відносин законодав�
ча база. Уповільнений розвиток ф'ючерсно�
го ринку пов'язаний зі складними умовами
становлення ринкової економіки країни,
відсутністю необхідної інфраструктури для
ф'ючерсної торгівлі, кваліфікованих кадрів
біржовиків, спроможних організувати біржо�
ву діяльність, з інфляцією, кризою виробниц�
тва.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній економічній літературі розви�
ток інфраструктури аграрного ринку дослід�
жувався в різних аспектах, що знайшло відоб�
раження у наукових працях В.І. Бойка, П.І.
Гайдуцького, М.В. Калінчика, П.Т. Саблу�
ка, В.П. Ситника, О.М. Шпичака та багатьох
інших. Питання розвитку біржового аграрно�
го ринку розглядали Б.В. Губський, Б.П. Дмит�
рук, Р.П. Дудяк, М.О. Солодкий, О.М. Сохаць�
ка, Г.О. Шевченко та інші. Разом з тим, слід заз�
начити, що функціонування біржового ринку
зерна досліджено недостатньо. Воно і досі не
знайшло широкого висвітлення у вітчизняній
економічній літературі, а зарубіжний досвід у
біржовій діяльності потребує грунтовної адап�
тації до умов України.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є обгрунтування

шляхів вдосконалення діяльності функціону�
вання біржового ринку зерна в розрізі пропо�
зицій щодо організації ф'ючерсної торгівлі як
способу вирішення цінової проблеми на товар�
них ринках України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз діяльності світових бірж свідчить
про те, що вони вже тривалий час не здійсню�
ють торгівлю наявним товаром, який у резуль�
таті еволюційного розвитку біржової торгівлі
був витіснений на позабіржовий ринок. На�
томість сучасні світові біржі виконують роль
індикатора світового ціноутворення, у тому
числі на основні види сільськогосподарської
продукції (зернові і олійні). Нині практично всі
світові біржі об'єднані у біржові альянси з елек�
тронними торговими майданчиками.

Це дає можливість доступу до біржових
торгів великої кількості учасників, незалежно
від географії їх розташування. Електронна тех�
нологія біржових торгів стала основним ката�
лізатором у прискоренні укладання угод та
підвищенні ліквідності торгів.

Основними інструментами сучасної біржо�
вої торгівлі є такі види деривативів, як ф'ючер�
си і опціони, які використовуються як фінан�
сові інструменти для страхування цінових ри�
зиків або у спекулятивних цілях. Тому біржові
котирування провідних світових біржових аль�
янсів (CME Group, NYSE�Euronext) дедалі ча�
стіше використовуються у світовій практиці з
метою виявлення поточного стану кон'юнкту�
ри ринку сільськогосподарської продукції та

прогнозування її розвитку в коротко�, серед�
ньо� та в деяких випадках у довгостроковому
періодах.

Необхідно зазначити, що основними фун�
даментальними факторами макроекономічно�
го рівня, які в останній час мають важливий
вплив на формування світових цін на сільсько�
господарську продукцію є [7, с. 44]:

1. Зростання світового виробництва біо�
пального, яке викликало підвищення попиту на
фуражні, зокрема на кукурудзу для виробниц�
тва етанолу та рослинну олію для біодизелю.
Найбільшими виробниками біопального в світі
є країни Північної, Південної Америки та Євро�
пи. До 2021р. прогнозується нарощення обсягів
виробництва біопального країнами Латинської
Америки та Азійсько�тихоокеанського регіо�
ну. Водночас зниження цін на нафту сприяє
скороченню підтримки програм виробництва
біопального.

1. У зв'язку з цим, згідно з прогнозом Мініс�
терства сільського господарства США (USDA),
використання кукурудзи для етанолу у майбут�
ньому залишиться стабільним — на рівні 5,1—
5,4 млрд бушелів (129—137 млн т) [2, с. 11—13].

2. Значне підвищення попиту на сою з боку
Китаю. Економічне зростання в Китаї забезпе�
чило нарощення імпорту сої на світовому рин�
ку. За останні 9 маркетингових років китайсь�
кий імпорт сої зріс вдвічі на рівні щорічного
приросту в 5 млн т. Враховуючи це, значну роль
у ціноутворенні та обсягах виробництва сої
відіграє поведінка Китаю і формування його
попиту на світовому аграрному ринку у най�
ближчу перспективу. Основним експортером
сої до Китаю залишається США. З 2005 р. до
2014 р. експорт американської сої до Китаю
зріс на 7%. USDA прогнозує подальше підви�
щення попиту з боку Китаю на рівні щорічних
3%. При цьому країни Латинської Америки та
інші країни світу матимуть значно більший по�
тенціал у його задоволенні, тоді як щорічний
приріст експорту сої США до Китаю прогно�
зується до 2024 р. на рівні 1% [2, с. 16].

3. Макроекономічна політика на світовому
ринку також має значний вплив на ціноутворен�
ня, зокрема економічні цикли світової еконо�
міки, фінансові кризи, вплив Китаю на світове
економічне зростання, а також зміна курсу
долара США. Посилення чи послаблення кур�
су долара США впливає на зростання чи падін�
ня цін на світовому ринку сільськогосподарсь�
кої продукції і характеризується оберненою
залежністю.

4. Вплив кліматичних змін. Погодний фак�
тор є досить важливим і важко передбачуваним.
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У результаті несприятливої зміни погоди в
основних країнах експортерах сільськогоспо�
дарської продукції можна очікувати зростаю�
чу тенденцію руху цінових трендів.

Обсяг і час є факторами впливу, які дають
інформацію щодо кількості укладених угод за
певний проміжок часу, але не є визначальни�
ми. Саме ціна завжди є вирішальним фактором
у формуванні рішення щодо здійснення чи не�
здійснення угоди. Тому ціна — це узагальню�
ючий фактор, а обсяг і час — похідні фактори
впливу.

Що стосується українських переробників,
то вони рідко переглядали сформовані раніше
закупівельні ціни. При цьому купувати не�
обхідні для роботи обсяги в ряді випадків вда�
валося лише по наближеним до максимальних
цін попиту [4, с. 30].

На головних світових торгових майданчи�
ках котирування пшениці та кукурудзи впро�
довж звітного періоду знижувалися. В деякі дні
тиск на ціни чинило підвищення курсу долара.
Також основним знижувальним фактором став
баланс попиту і пропозиції зернових на світо�
вому ринку (рис. 1).

Стан вітчизняного біржового аграрного
ринку за останні двадцять років свідчить про
його низький рівень розвитку. Незважаючи на

постійну державну підтримку та сприяння у
розвитку біржової торгівлі сільськогоспо�
дарською продукцією, досі не відбулося ста�
новлення біржової торгівлі деривативами, а
саме ф'ючерсами та опціонами на сільськогос�
подарську продукцію. Такий стан зумовлює
відсутність можливості страхування цінових
ризиків вітчизняних аграрних товаровироб�
ників, зернотрейдерів, а також спекулянтів у
отриманні прибутків. Водночас технологічний
рівень біржової торгівлі також все ще зали�
шається на низькому рівні [10, с. 86].

На зерновому ринку України, ціни перебу�
вають під впливом зовнішніх геополітичних
подій, наразі домінуючими стали фундамен�
тальні чинники — "взаємодія попиту і пропо�
зиції". Попит постійно збільшується на зернові,
зокрема кукурудзу, як у тваринницькій і про�
довольчій галузях, так і з боку підприємств, що
виробляють етанол. Запаси кукурудзи знижу�
ються до критичного мінімального рівня в США
— першого виробника цих зернових. 40% ви�
рощеної кукурудзи використовується на ета�
нол, і цей показник зростає з кожним роком
(+9,7% у 2017 році).

Значну підтримка цьому ринку надає, як
наголошувалося, ринок нафти. Високі ціни на
нафтопродукти спонукали споживачів пере�

Рис. 1. Пшениця ECBT, СВОТ
Джерело: www.tradingview.com/chart/?symbol=CBOT:ZW1!
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орієнтовуватися на біоенерегію, яка, до того ж,
ще й субсидується. Надмірна вартість зернових
позначилася на зростанні площ посівів під
ними, скорочуючи угіддя інших культур, на�
приклад сої. Таким чином, площа кукурудзи в
2018 році повинна збільшитися в США, в Ук�
раїні, Китаї, Євросоюзі. Світовий ринок куку�
рудзи залежатиме переважно від ситуації в
США, де посів почнеться у квітні.

Україна є одним із лідерів у виробництві
зерна у нашому регіоні, та визнаним гравцем у
світовому ринку зерна, наша частка у цьому
році склала 9% від усього виробництва у світі,
на наступний рік прогнозується деякий спад,
проте не значний. З урахуванням усього цього
постає питання про участь України не тільки у
торгівлі але й у ціноутворенні. Україні необхі�
дна ф'ючерсна сільськогосподарська біржа, за
умови що все буде зроблено правильно і вчас�
но, для нашої держави, суб'єктів ринку і гос�
подарювання відкриються нові можливості а
саме:

— виробники матимуть більшу гнучкість у
виробництві та зможуть більш ефективно оці�
нювати свою діяльність у довгостроковому пе�
ріоді, плануванні;

— для споживачів та підприємств по пере�
робці сільськогосподарської продукції змен�
шиться залежність від коливання цін;

— трейдери отримають можливість для
збільшення закупівель та більш чіткому конт�
ролю за ризиком;

— для банків кредитування сільськогоспо�
дарської галузі уже не буде настільки ризико�
вим, що прискорить і кредитування і оборот
коштів у країні;

— для держави ж полегшиться контроль та
нагляд за ринком [13, с. 9].

Також не варто забувати, що ф'ючерсний
ринок також принесе формування прозорого
ринкового середовища, що, у свою чергу, дасть
можливість страхувати цінові ризики, а значить
і одержувати гарантований прибуток і не зале�
жати від державної підтримки та субсидуван�
ня.

Загалом ф'ючерсний ринок дозволить реа�
лізувати потенціал України на міжнародній
арені світового експорту зерна та дозволить
державі менше втручатись у сільськогоспо�
дарську галузь. Стабілізація та зміцнення рин�
ку та біржі зробить ціни більше передбачува�
ними а продовольчу безпеку більш стійкою та
незалежною [8, с. 211].

Строковий ринок завжди був невід'ємною
частиною ринкової економіки країни. З огля�
ду на більш розвиненні економіки світу можна

з впевненістю сказати, що обсяг строкового
ринку прямо пропорційно залежить від рівня
розвитку та зрілості ринкових відносин у рам�
ках однієї економіки.

Країнам, які розвиваються, слід розгляда�
ти строковий ринок як один із головних еле�
ментів стабілізації економіки, що у змозі підви�
щити прозорість та передбачуваність цін.

Строковий ринок у змозі надати велику
кількість інструментів, за допомогою яких
можна керувати ризиками, та більш ефектив�
но втілювати елементи планування на госпо�
дарствах, забезпечити справедливе ціноутво�
рення найважливіших продуктів для країни.
Також забезпечення публічності цін, що на�
дасть строковий ринок, підвищить якість мак�
ро� та мікро економічних прогнозів та показ�
ників [11, с. 146].

На комплексність розвитку фінансових і
товарних ринків дуже позитивно вплине впро�
вадження торгівлі строковими контрактами та
підвищиться їх стійкість у довгостроковій пер�
спективі.

Прискорення розвитку біржових інстру�
ментів необхідне для більш ефективного управ�
ління грошовими потоками що дещо зменшить
загрозу неконтрольованої інфляції та для ство�
рення більш привабливого інвестиційного
клімату. Крім того, товарні деривативи збіль�
шать надходження до бюджету України.

Розвиток та модернізація операцій на стро�
ковому товарному ринку відкриє перспективу
для значного здешевлення на затрати по їх ук�
ладанню, збільшить ліквідність біржових опе�
рацій, та зробить їх надійність більш приваб�
ливою, така надійність забезпечується багато�
рівневою системою управління ризиками [5, с.
52].

Основні елементи цієї системи:
— моніторинг фінансового стану учасників

у рамках строкової секції;
— впровадження системи строкових лімітів;
— внесення строкової маржі, що забезпе�

чить гарантування цих зобов'язань;
— система взаємозв'язку між лімітом цін і

депозитарною маржею, яка буде гарантувати
покриття максимальних збитків;

— щоденна переоцінка позицій і розрахун�
ки за варіаційну маржу;

— чітка регламентація процедури примусо�
вого ліквідування неплатників.

На сьогодні в Україні відсутній ф'ючерсний
товарний ринок, що робить розбудову сучас�
них товарних ринкових відносин у цій галузі.
Така ситуація склалась через відсутність обу�
мовленої державної стратегії у галузі строко�
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вого товарного ринку, низький рівень про�
інформованості суб'єктів господарювання.
Спостерігається гострий дефіцит кваліфікова�
них кадрів у сфері ризик�менеджменту. Також
відсутня мотивація до хеджування цінових ри�
зиків за допомогою ф'ючерсів і опціонів, від�
сутність прозорості у ціноутворенні та дуже
слабка біржова інфраструктура. Ці проблеми
покладенні у основу побудови високоефектив�
ної моделі розбудови строкового товарного
ринку сільськогосподарської продукції [2, с.
34].

Однією з перших проблем при розбудові ци�
вілізованого та ефективного ринку ф'ючерсних

операцій є довіра його учасників, яка повинна
будуватись на повній інформованості його
учасників для кожного з суб'єктів та економі�
ки в цілому (рис. 2).

Довіра може бути досягнена тільки за ра�
хунок повної відкритості усіх можливих пра�
вил торгівлі, які чітко обумовленні, з суровою
регламентацією усіх прав та обов'язків сторін
обов'язковим виконання усіма учасниками рин�
ку. Крім того можна виділити окремо торгову
платформу, контракти, брокері, клієнтів, регу�
лювання, біржу, державу, склади, процеси по�
ставки та взаєморозрахунків. Вся система на�
лаштована на клієнта, в ній закладена мож�

Рис. 2. Біржа в економічній системі

Джерело: опрацьовано на основі літературних джерел [2, с. 29].

Джерело: [4, с. 33].

Рис. 3. Принципові напрями удосконалення біржового механізму
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ливість вільного контролю клієнтом процесів,
які необхідні для функціонування ринку [8, с.
329].

На нашу думку, підходи до вдосконалення
біржового механізму доцільно розглядати з
позицій найбільш зацікавлених у функціону�
ванні товарних бірж в Україні суб'єктів — уря�
ду та самої товарної біржі. Слід зазначити, що
процес удосконалення біржового механізму, з
одного боку, включає в себе упорядкування
роботи біржового ринку в цілому, з іншого —
удосконалення біржового механізму на кожній
біржі окремо (рис. 3).

Як показує зарубіжний досвід, для перехо�
ду до торгівлі строковими контрактами в нашій
країні, особливо продукцією агропромислово�
го комплексу, що займає провідне місце на то�
варному біржовому ринку, необхідно створи�
ти добре розвинутий ринок реального товару,
щоб не менше половини продукції реалізову�
валася через спотові та форвардні біржові кон�
тракти. Також необхідно домогтися:

— гармонізації стандартів якості товарів з
міжнародними стандартами;

— стабільність національної грошової оди�
ниці — гривні;

— кореляції внутрішніх і зовнішніх ринків
по основних біржових товарах;

— усунення високих ризиків пов'язаних з
логістикою біржових товарів;

— створення стабільної всеоб'ємної зако�
нодавчо�правової бази;

— фінансової цілісності передусім ф'ючер�
сного ринку;

— встановлення кваліфікаційних вимог до
учасників ф'ючерсного ринку;

— організації розгалуженої системи підго�
товки фахівців для обслуговування ф'ючерсно�
го ринку.

Нині в країні дуже мало зроблено для ши�
рокого впровадження форвардних контрактів
з різними умовами виконання, що є передумо�
вою впровадження ф'ючерсних контрактів.
Процес розвитку ф'ючерсної торгівлі в укра�
їнській економіці триватиме ще багато років і
матиме свою історію й етапи становлення, що
випливають із реальної обстановки [13, с. 11].

Незважаючи на перелічені проблеми і
складнощі, в країні робляться певні кроки для
налагодження ф'ючерсної торгівлі як способу
вирішення цінової проблеми. За участю основ�
них зернових трейдерів створено товарну
біржу "Українська ф'ючерсна біржа", яка успіш�
но здійснює свою роботу. Українська біржа,
яка успішно працює на фондовому ринку, роз�
робила правила торгівлі строковими контрак�

тами, які погоджено з Державною комісією з
цінних паперів і фондового ринку, розпочато
торгівлю ф'ючерсними контрактами на індекс
українських акцій (UX). У перспективі на цій
біржі планується освоєння торгівлі ф'ючерсни�
ми контрактами на різні базові активи, як�от
цінні папери, валюта, зерно та енергоносії, а
також впровадження торгівлі опційними кон�
трактами.

З метою підвищення ліквідності багато
світових бірж працюють у напрямі розширен�
ня кола клієнтів, роблячи акцент на країни з
недостатньо розвиненим біржовим ринком.
Нині стало абсолютно доступним відкриття
рахунків у світових брокерів нашими учасни�
ками і здійснення торгівлі ф'ючерсами і опціо�
нами на сільськогосподарську продукцію на
провідних світових майданчиках [3].

Слід зазначити, що нарощування обсягів
реалізації сільськогосподарської продукції
повинно стимулювати поширення практики ви�
користання товарних деривативів на сільсько�
господарську продукцію вітчизняними учасни�
ками аграрного ринку. Адже виявлення інтере�
су з їх боку тільки прискорить активність бір�
жової індустрії і забезпечить долучення до цьо�
го процесу широкого кола суб'єктів аграрного
ринку: бірж, брокерських контор, державних
структур на всіх рівнях.

Повною мірою вітчизняний біржовий аг�
рарний ринок трансформується у центр ціно�
утворення та страхування цінових ризиків на
основні види аграрної продукції тільки за умов
наявності на ньому товарних деривативів.
Процес впровадження останніх має відбува�
тися поетапно і вимагає створення вищевка�
заних організаційно�економічних умов [10, с.
214].

Організація ефективної роботи вітчизняних
бірж щодо впровадження торгівлі товарними
деривативами забезпечить: прозоре і паритет�
не ціноутворення; страхування цінових ризиків
усіх учасників товарних ринків; прозорий пе�
рерозподіл товарних і фінансових потоків; роз�
ширення торгівлі аграрною продукцією і про�
довольством. Формування й забезпечення по�
слідовного впровадження торгівлі товарними
деривативами на вітчизняних біржах має стати
одним із пріоритетних завдань держави та са�
мих учасників біржового процесу [4]. Органі�
зацію прозорого біржового ринку товарних
деривативів на сільськогосподарську продук�
цію необхідно розглядати як один з інстру�
ментів оздоровлення фінансового стану сіль�
ського господарства, зростання його інвести�
ційної привабливості.
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Ринок повинен бути вільним від будь�яких
торгівельних зловживань. Залежність украї�
нського ринку від світового буде збільшува�
тись, про що говорить значна частка експорту
у загальній структурі експорту зернових та
олійних культур. Зміни світового ринку можуть
мати непередбачувані наслідки для сільського
господарства України. Подальша лібералізація
торгівлі поступово посилить вплив світової
кон'юнктури на економіку України, зумовить
підвищення економічних ризиків у періоди гло�
бальної економічної нестабільності [5].

Відповідно до наявних тенденцій у світовій
економіці варто очікувати подальшого станов�
лення ф'ючерсної торгівлі і розвитку її на те�
ренах нашої країни. Біржі перестають бути
тільки складовою частиною оптової торгівлі. Їх
роль в оптовій торгівлі має тенденцію до ско�
рочення. Вони стають центрами ф'ючерсної
торгівлі в широкому значенні слова, тобто ціно�
утворювальними центрами, центрами страху�
вання прибутку і такої комерційної діяльності,
яка давала б можливість одержувати додатко�
вий прибуток. Щоб забезпечити ефективне
ціноутворення переш за все необхідно чітко
визначити та регламентувати умови торгівлі. В
розвинутих країнах вони прописуються в спе�
ціалізованих установчих документах ф'ючерс�
ної біржі та підлягають чіткому контролю з
боку наглядових органів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Концептуально важливим є усвідомлення

необхідності в Україні становлення строкових
ринків всіх основних активів, тобто ф'ючерс�
них бірж, які повинні функціонувати не для
забезпечення економіки сировиною, капіталом
та валютою, а для організації самих цих ринків.
З кожним роком вплив міжнародних цін на ціни
внутрішнього ринку сільськогосподарської
продукції зростає. Так, якщо порівняти дина�
міку цін на зернові в Україні зі світовими, то
виявиться певна закономірність, коли рівень
взаємодії підвищується, незважаючи навіть на
відносну закритість Українського ринку та ви�
сокий рівень адміністративного регулювання.
Ефективний товарний ф'ючерсний ринок може
забезпечити вірні сигнали для спотових ринко�
вих цін та визначає можливість отримання при�
бутку, який може бути гарантованим як части�
на торгівельного процесу.

Ф'ючерсна біржа, з незначною кількістю
високотехнологічних сучасних сертифікованих
складів, розміщених у головних портах та

транспортних вузлах, зокрема на кордонах,
може і повинна обслуговувати строковий (ф'ю�
черсний) ринок, на якому здійснюється неба�
гато угод з реальним товаром. На ці біржі по�
винен прийти сертифікований брокер, який
співпрацюючи з аналітиками ринків, зможе
укладати ф'ючерсні та опціонні контракти на
основні види сировини, іноземної валюти та
найліквідніших цінних паперів. Він здійснюва�
тиме особливо ризикові інвестиції, беручи на
себе ризик негативних цінових та курсових змін
з виробника, переробника, торговця, банку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах структурних перетворень у державі,

що супроводжуються періодами економічної та
політичної нестабільності, стає актуальною про�
блема залучення коштів у розвиток економіки та
активізація інвестиційної діяльності суб'єктів гос�
подарювання як на макроекономічному рівні, так
і на мікрорівні. Відсутність чітких та злагоджених
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AREAS OF OPTIMIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES

У статті, в процесі дослідження існуючої проблеми, було запропоновано основні шляхи щодо оптимізації інвес<
тиційної діяльності підприємств в Україні. Обгрунтовано заходами щодо поліпшення рівня інвестиційного клімату в
Україні, що сприятиме активізації інвестиційної діяльності вітчизняних та іноземних підприємств. Встановлено, що
активна позиція держави у розробці та впроваджені належних правових норм та забезпечення умов сприяння інвес<
тиційній діяльності, разом із професійними діями керівництва вітчизняних підприємств, дозволить Україні реалізу<
вати інвестиційний та інноваційний потенціал як вітчизняних підприємств, так і економіки України в цілому. Дове<
дено, що до напрямів активізації інвестиційної діяльності на підприємствах слід віднести створення ефективної стра<
тегії управління інвестиціями, яка буде враховувати адекватну оцінку ризиків пов'язаних з вкладанням коштів, на<
лежний аналіз інвестиційних проектів для визначення оптимального варіанту вкладання грошових коштів. Встанов<
лено, що одним із напрямів оптимізації інвестиційної діяльності підприємства є належний аналіз ефективності окре<
мих інвестиційних проектів. Слід також відзначити важливу роль держави в інвестиційному процесі, котра своїми
заходами на макрорівні здатна активізувати інвестиційну діяльність на всіх рівнях.

In the article, in the process of studying the existing problem, the main ways of optimizing the investment activity of
enterprises in Ukraine were proposed. It is substantiated by measures to improve the level of investment climate in
Ukraine, which will facilitate the intensification of investment activity of domestic and foreign enterprises. It is established
that the active position of the government in the development and implementation of appropriate legal norms and ensuring
conditions for the promotion of investment activities, together with the professional actions of the management of
domestic enterprises, will allow Ukraine to realize the investment and innovation potential of both domestic enterprises
and the economy of Ukraine as a whole. It is proved that the directions of activation of investment activity in enterprises
should include the creation of an effective investment management strategy, which will take into account an adequate
assessment of risks associated with investing, an adequate analysis of investment projects to determine the optimal way
of investing money. It is established that one of the directions of optimization of investment activity of the enterprise is
a proper analysis of the efficiency of individual investment projects. It should also be noted the important role of the
state in the investment process, which by its actions at the macro level can activate investment activity at all levels.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, ризики, інвестиційна стратегія, інвестиційна
діяльність, інвестиційна привабливість.

Key words: investment activity, risks, investment strategy, investment activity, investment
attractiveness.

дій держави, направлених на підвищення ефектив�
ності державної інвестиційної політики та ство�
рення необхідних правових умов для її належно�
го функціонування, унеможливлює здійснення
процесу оновлення старої матеріальної бази
вітчизняних промислових підприємств, впровад�
ження передових наукових розробок, забезпечен�
ня конкурентного рівня якості продукції українсь�
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кого товаровиробника та стабільного економічно�
го розвитку держави в цілому.

Утім, велику роль у цьому процесі відіграють
окремі підприємства, котрі є основою функціону�
вання ринкової економіки. У своїй сукупності вони
відображають рівень розвитку фінансової систе�
ми держави, стан її реального сектору економіки,
рівень життя населення та ін. Саме тому наразі
важливим питанням залишається вкладання
коштів с метою нарощення їх обсягу, тобто про�
блема ефективного інвестування. Така ситуація
вимагає від підприємств розроблення ефективної
інвестиційної стратегії та прийняття оптимальних,
науково обгрунтованих управлінських рішень, які
забезпечують максимальний результат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем формування та впро�
вадження ефективної стратегії управління інвес�
тиційної діяльності підприємства займалося бага�
то українських та зарубіжних економістів, серед
них можна виокремити праці А. Поручника, І.
Бланка, Я. Базилюка, А. Дуки, М. Денисенка, Л.
Федулової, Т. Шталь, М. Щукіна та ін.

Але необхідно зазначити, незважаючи на знач�
ний науковий доробок у цьому напрямі, напрями
оптимізації інвестиційної діяльності підприємств
у сучасних умовах господарювання залишаються
актуальними і не вирішеними, що вимагає подаль�
ших наукових пошуків.

МЕТА СТАТІ
Метою статті є визначення основних напрямів

оптимізації інвестиційної діяльності вітчизняних
підприємств. Для досягнення поставленої мети
було проведено аналіз можливих ризиків у про�
цесі провадження інвестиційної діяльності, запро�
поновано практичні рекомендацій щодо оптимі�
зації процесу управління інвестиційними проекта�
ми підприємств з врахуванням макроекономічних
факторів впливу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стратегія інвестиційної діяльності будь�якого

підприємства є складовою частиною його загальної
економічної стратегії і передбачає ефективне вико�
ристання різних форм інвестування задля забезпе�
чення високої ринкової вартості підприємства та ста�
лих темпів його розвитку. Формування такої стра�
тегії вимагає її чіткого узгодження з фінансовою
стратегією підприємства, адже саме вона визначає
напрями розвитку підприємства у довгостроковому
періоді. Така політика є базою розвитку будь�якого
підприємства, адже за наявності неповноцінної та
неефективної інвестиційної політики, це ставить під
загрозу як виконання у майбутньому стратегічних
цілей підприємства, так і забезпечення його повно�
цінної діяльності у короткостроковому періоді.

Інвестиційна стратегія — це комплексна систе�
ма довгострокових цілей інвестиційної діяльності,

які визначені, виходячи із загальних завдань роз�
витку господарюючого суб'єкта, а також обрання
найбільш ефективних шляхів їх досягнення. По�
трібно зазначити, що інвестиційна стратегія неод�
мінно має враховувати місію та цілі суб'єкта госпо�
дарювання, зовнішні та внутрішні чинники впливу і
спиратися на стратегічні пріоритети конкретної на�
ціональної економічної системи [6, с. 78].

Розробка інвестиційної стратегії підприємства
передбачає складний та комплексний аналіз усіх
елементів внутрішнього та зовнішнього середови�
ща функціонування підприємства, а також узгод�
ження вказаних цілей та заходів їх досягнення з
загальною стратегією підприємства. В процесі роз�
робки інвестиційної політики підприємством,
можна виділити такі кроки [1]:

по�перше, аналіз інвестиційної діяльності
підприємства в минулому періоді;

по�друге, грунтовне дослідження зовнішнього
інвестиційного середовища та кон'юнктури ринку;

по�третє, визначення стратегічних напрямів
розвитку підприємства, котрі мають забезпечува�
тися майбутньою інвестиційною діяльністю;

по�четверте, обгрунтування типу інвестиційної
політики підприємства відповідно до цілей вкла�
дання грошових коштів та міри ризику;

по�п'яте, формування інвестиційної політики
підприємства у відповідності до основних напрямів
інвестування;

по�шосте, формування інвестиційної політики
підприємства у галузевому та регіональному розрізі;

по�сьоме, узгодження основних напрямків
інвестиційної політики підприємства.

Початковим етапом має бути, насамперед, аналіз
інвестиційної діяльності підприємства або органі�
зації разом із комплексним дослідженням зовніш�
нього середовища, включаючи усі можливі фактори
впливу на ефективність вкладених інвестицій.

Проведення такого дослідження дозволяє
найбільш повно оцінити інвестиційний потенціал
підприємства, його ступінь привабливості для інве�
сторів, а також ефективність самої економічної
діяльності організації. Об'єктом дослідження в
цьому випадку мають виступати загальна динамі�
ка інвестиційної діяльності підприємства та її об�
сяг. Також визначається питома вага вкладених
коштів відповідно до кожного напряму інвестуван�
ня, тобто досліджується сама структура інвести�
ційного процесу організації, а на її основі робить�
ся висновок про загальну ефективність такого
роду діяльності підприємства в окремому періоді.

У процесі такого дослідження грунтовно ана�
лізується правове поле в якому функціонує дане
підприємство, зокрема велика увага приділяється
характерним особливостям правового регулюван�
ня окремих форм інвестування, наприклад, вико�
ристання державно�приватного партнерства. Ок�
ремо здійснюється детальний аналіз ринкового
середовища та головних чинників впливу на його
функціонування. При цьому врахування потребу�
ють довгострокові цілі діяльності підприємства,
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відображені у його загальній економічній стратегії
діяльності, тобто узгоджуватись мають усі пара�
метри економічної діяльності.

Така стратегія має передбачати оптимальну
структуру обігових коштів разом із реальним дже�
релами їх формування, передбачати систему от�
римання позикових коштів підприємством у разі
виникнення такої потреби, передбачати заходи
антикризового управління фінансами, які забез�
печили б стабільний розвиток підприємства.

Стабільне й ефективне функціонування сучас�
ного підприємства в ринкових умовах неможливе
без взаємоузгодження основних напрямів та цілей
його діяльності з відповідними положеннями інве�
стиційної стратегії.

У процесі провадження інвестиційної діяль�
ності слід також приділити належну увагу такому
поняттю, як "інвестиційний ризик" та провести
його оцінку.

Інвестиційний ризик представляє собою різни�
цю між реальним та ймовірним обсягом отримано�
го доходу внаслідок вкладання грошових коштів,
тобто чим більша різниця, тим ризикованими є
відповідний проект [2]. Сам по собі "ризик" є мірою
ймовірності відхилення бажаного (або очікувано�
го) результату від реального, яке виявляється внас�
лідок комплексної дії факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища. Під бажаним результатом
мається на увазі досягнення певного соціального,
економічного, інформаційного або будь�якого
іншого наслідку. Поняття інвестиційного ризику
включає в себе багато компонентів та має розлогу
класифікацію. Основними формами ризику з яки�
ми може зіштовхнутися підприємство в процесі
здійснення інвестиційної діяльності є:

— кредитний ризик, полягає у загрозі наяв�
ності фінансових проблем у державного органу
або організації, котра емітувала цінні папери, по�
в'язаних з неможливістю виплати відсотків або
погашення самої позики;

— реінвестиційний ризик, передбачає
ймовірність втрати частини інвестованих коштів в
процесі реінвестування;

— концентраційний ризик — ймовірність втра�
ти усього обсягу вкладених коштів у одну форму
інвестицій. Наявність концентраційного ризику
змушує диверсифікувати існуючі інвестиції, з ме�
тою зменшення ризику;

— ризик ліквідності, полягає у неспромож�
ності реалізувати власні інвестиції за бажаною
ціною, що змушує утримувача цих інвестицій зни�
зити їх ціну, що в свою чергу веде до втрати влас�
ного доходу;

— інфляційний ризик, пов'язаний з падінням
купівельної спроможності грошей, що є прямим
наслідком інфляції. Тобто вартість інвестицій
відмінна від існуючого рівня інфляції.

Сьогодні на вітчизняних підприємствах скла�
лася парадоксальна ситуація. З одного боку, ке�
рівники підприємств усвідомлюють необхідність
управління інвестиційними ризиками. Хоча на

практиці, реалізуючи певний інвестиційний про�
ект, самому ризику, його оцінці та мінімізації при�
діляється вкрай мало уваги. У більшості випадків
усе закінчується простим переліченням ризиків —
"карти ризиків", позбавлених будь�якої оцінки та
врахування при реалізації проект, у той же час
керівники фокусують увагу на мінімізації витрат.
Слід також врахувати, що повне уникнення ри�
зиків неможливе, внаслідок окремих особливос�
тей, котрі впливають на загальну ефективність
діяльності підприємства [3, с. 37].

Одним із напрямів оптимізації інвестиційної
діяльності підприємства є належний аналіз ефектив�
ності окремих інвестиційних проектів. Цей аналіз
заснований на сукупності показників щодо ефектив�
ності проекту і є джерелом необхідної інформації
для ухвалення того чи іншого управлінського рішен�
ня пов'язаного з вкладанням коштів у цей проект.
Такий аналіз проводиться на основі дослідження усіх
можливих аспектів зовнішнього та внутрішнього се�
редовища проекту, що можуть проявитися у ході
його практичного втілення, що включає в себе інфор�
маційні, технологічні, маркетингові, фінансові та
виробничі елементи його забезпечення.

Наукове обгрунтування ухвалених управ�
лінських рішень щодо інвестування грошових
коштів забезпечується, практичним використан�
ням оптимізаційних методів та моделей економі�
ко�математичного моделювання, завдяки відпові�
дному програмному забезпеченню. Це дає мож�
ливість з наукової точки зору оцінити ефек�
тивність інвестиційного проекту, виявити відно�
шення між позитивними та негативними наслідка�
ми і ухвалити правильне рішення.

Сьогодні у процесі оцінки інвестиційної при�
вабливості проекту, підприємствами застосовуєть�
ся дві групи показників: статистичні та динамічні.
Перші засновані на облікових оцінках, другі — на
дисконтованих. Недоліками статистичних є нех�
тування рівнем інфляції та можливим отриманням
доходу від реінвестування. Саме тому більш пока�
зовими є динамічні оцінки. Тим не менш, розумне
застосування обох видів оцінок, в процесі аналізу
інвестиційного проекту дозволить адекватно оці�
нити можливі ризики і ухвалити економічно вива�
жене рішення щодо наявного проекту.

Зазначимо, що ступінь ефективності інвестиц�
ійного проекту залежить від злагодженої роботи
фінансового відділу підприємству, що виявляється
у створенні чіткого механізму з отримання і вико�
ристання інвестицій, що дозволяє визначити
вартість їх джерел. Одним із ефективних інстру�
ментів оптимізації існуючого інвестиційного про�
екту є впровадження системи моніторингу та кон�
тролю реалізації інвестиційних проектів [4, с. 162].

Одним із головних чинників провадження ус�
пішної інвестиційної політики підприємства є на�
явність сприятливого інвестиційного клімату в
державі, що обумовлюється рядом макроеконо�
мічних факторів впливу. На сьогоднішній день Ук�
раїна залишається державою з низьким рівнем
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інвестиційної привабливості. За даними Держав�
ної служби статистики обсяг прямих іноземних
інвестицій в Україну за 2014 рік склали 410 млн дол.
США, 2015 р. — 2961 млн дол. США, 2016 р. — 3284
млн дол. США, за три квартали 2017 р. — 1848 млн
дол. США [5].

Представлені дані свідчать не лише про надзви�
чайно низький обсяг зовнішніх капіталовкладень
в Україну, але й про відсутність стабільної динам�
іки росту обсягів іноземних інвестицій, що є інди�
катором недовіри з боку інвесторів з�за кордону.

Передумовою створення сприятливого інвести�
ційного клімату в державі є створення належних
умов роботи бізнесу та формування нового ефек�
тивного механізму правового регулювання інвести�
ційної діяльності задля забезпечення системи пільг
та гарантій іноземним вкладникам капіталу.

Окремо слід зазначити необхідність у підси�
ленні наукової та освітньої сфери, підтримці нау�
ково�дослідницьких розробок, паралельно з побу�
довою нових та відновленням старих об'єктів
інфраструктури для забезпечення умов для реалі�
зації інвестиційних проектів вітчизняними та іно�
земними підприємствами.

Першочерговими заходами щодо поліпшення
рівня інвестиційної привабливості можна назвати
наступні:

— реформування вітчизняного інвестиційно�
го законодавства для створення системи взаємо�
узгоджених правових норм, що стимулюють інве�
стиційну активність вітчизняних підприємств;

— використання основних інструментів регу�
ляторної політики для забезпечення розширення
бази інвестиційних ресурсів;

— стимулювання залучення інвестицій у пріо�
ритетні галузі економіки;

— мотивація до здійснення інвестиційної
діяльності населенням через підвищення довіри до
вітчизняного банківського сектору;

— надання державних гарантій інвесторам
щодо захисту їх прав.

Таким чином, можна зробити висновок, що
активна позиція держави у розробці належних
правових норм та забезпечення умов для сприян�
ня інвестиційній діяльності разом із професійни�
ми діями керівництва вітчизняних підприємств
дозволить Україні реалізувати свій інвестиційний
та інноваційний потенціал.

ВИСНОВКИ
У процесі дослідження існуючої проблеми було

запропоновано основні шляхи щодо оптимізації
інвестиційної діяльності підприємств в Україні.
Обгрунтовано заходами щодо поліпшення рівня
інвестиційного клімату в Україні, що сприятиме
активізації інвестиційної діяльності вітчизняних та
іноземних підприємств. Встановлено, що активна
позиція держави у розробці та впроваджені належ�
них правових норм та забезпечення умов сприяння
інвестиційній діяльності разом із професійними дія�
ми керівництва вітчизняних підприємств дозволить

Україні реалізувати інвестиційний та інноваційний
потенціал як вітчизняних підприємств, так і еконо�
міки України в цілому. Доведено, що до напрямів
активізації інвестиційної діяльності на підприєм�
ствах слід віднести створення ефективної стратегії
управління інвестиціями, яка буде враховувати
адекватну оцінку ризиків пов'язаних з вкладанням
коштів, належний аналіз інвестиційних проектів для
визначення оптимального варіанту вкладання гро�
шових коштів. Слід також відзначити важливу роль
держави в інвестиційному процесі, котра своїми за�
ходами на макрорівні здатна активізувати інвести�
ційну діяльність на всіх рівнях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
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ГІС ЯК МЕТОД ІНЖЕНЕРНО�ГЕОДЕЗИЧНИХ

РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ

O. Anysenko,
Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University

GIS AS A METHOD OF ENGINEERING AND GEODETIC WORKS IN CONSTRUCTION

Проаналізовано розвиток інженерно<геодезичних робіт. Розкрито поняття "геоінформаційні системи". Доведе<
но, що найефективнішим методом вирішення завдань у будівництві та інших сферах економіки є розвиток ГІС техно<
логій. Зроблено висновок, що ГІС технології — це новий тип інтегрованих інформаційних систем, які, з одного боку,
включають методи обробки даних автоматизованих систем, що раніше існували, з іншого — мають специфіку в орга<
нізації та обробці даних. Практично це визначає ГІС у будівництві як багатоцільові, багатоаспектні системи, функ<
ціональні можливості яких можуть бути задіяні на всіх стадіях життєвого циклу об'єктів нерухомості: від вибору місця
для будівництва, проектування та монтажу, введення в експлуатацію та обслуговування до закриття, перепрофілю<
вання або ліквідації. Обгрунтовано, що використання ГІС в якості основи для будівельних проектів дає додаткові
можливості для проведення різного роду експертиз, автоматизованого пошуку і корекції помилок, що виникають як
на етапах проектування, так і при переході з одного етапу на інший. Обгрунтовано, що використання ГІС в якості
основи для будівельних проектів дає додаткові можливості для проведення різного роду експертиз, автоматизовано<
го пошуку і корекції помилок, що виникають як на етапах проектування, так і при переході з одного етапу на інший.

The development of engineering and geodetic works is analyzed. The concept of "geoinformation systems" is disclosed.
It is proved that the most effective method of solving problems in construction and other spheres of economy is the
development of GIS technologies. It is concluded that GIS technologies are a new type of integrated information systems,
which, on the one hand, include data processing methods of many previously existing automated systems, on the other
hand, have specificity in the organization and processing of data. In practice this determines GIS in construction as
multi<purpose, multidimensional systems, which functionality can be involved at all stages of life cycle of real estate
objects: from choice of a location for construction, design and installation, commissioning and maintenance to closing,
re<profiling or liquidation. It is substantiated that the use of GIS as a basis for construction projects provides additional
opportunities for conducting various examinations, automated search and correction of errors that occur at the design
stage and during the transition from one stage to another.

Ключові слова: інженерна геодезія, методи інженерно3геодезичних робіт, геоінформаційні
системи, системи автоматизованого проектування інженерних споруд, точність інженерно3
геодезичних робіт.

Key words: engineering geodesy, methods of engineering and geodetic works, geoinformation
systems, computer aided design of engineering constructions, accuracy of engineering and geodetic
works.

робіт. Термін "інженерна" в назві підкрес�
лює, що геодезія має широку прикладну
спрямованість. В інженерній геодезії вико�
ристовують загальні методи вимірювань,
методи математичної обробки результатів,
а також інструменти, прийняті в геодезії для
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розвитку геодезичної основи і картографу�
вання. Водночас прикладна (інженерна) гео�
дезія має особливості щодо методів і точ�
ності виконання геодезичних робіт, які зна�
чимі при зведенні складних і спеціальних
споруд. Ці роботи багато в чому визначають
як вартість і якість будівництва, так і умови
подальшої експлуатації інженерних об'єк�
тів. Тому інженер�землевпорядник повинен
добре володіти традиційними методами гео�
дезії, які дозволять освоїти нові високопро�
дуктивні методи інженерно�геодезичних
робіт, необхідних на сучасному етапі роз�
витку науково�технічного прогресу. Науко�
во�технічний процес призвів до якісних змін
і в сфері інженерної геодезії. Найперспек�
тивнішім напрямком її розвитку стало ши�
роке застосування геоінформаційних систем
и технологій, які основані на цифровому по�
данні інформації про місцевість і споруди, а
також зберігання її у вигляді баз даних на
ЕОМ. При будівництві та прокладанні інже�
нерних комунікацій навіть незначне відхи�
лення в розрахунках може привести до серй�
озних наслідків, як у плані збільшення вит�
рат на реалізацію проекту, так і в плані зни�
ження рівня безпеки для користувачів
об'єктів будівництва або інженерної інфра�
структури. Наприклад, недооцінка глибини
залягання і рівня сезонного підйому грунто�
вих вод при виборі місця під будівництво
будівлі може згодом призвести до підтоп�
лення підвальних і цокольних поверхів вже
побудованого будинку, руйнування фунда�
менту і іншим малоприємним для забудовни�
ка наслідків. Прокладка підземної високо�
вольтної лінії, виконана без урахування
близькості проходження магістрального
трубопроводу, давно потребує ремонту, а на
деяких ділянках — і в заміні труб, може та�
кож призвести до аварії при подальшому по�
шкодженні ізоляції високовольтної лінії.

Подібних помилок при проектуванні систем
інженерних комунікацій і підготовці до буді�
вельних робіт дозволяє уникнути застосуван�
ня системи моніторингу будівельних проектів
на базі спеціалізованих геоінформаційних си�
стем и технологій, які дозволяють отримати
зведені оцінки за всіма споруджуваними об'єк�
тами в режимі реального часу і зробити аналіз
критичних ситуацій [1]. Цифрові моделі місце�
вості дозволяють отримати графічну інформа�
цію у вигляді традиційних планів, карт и
профілів та можуть використовуватись безпо�
середньо у системах автоматизованого проек�
тування інженерних споруд.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
 Проблемам обгрунтування точності інже�

нерно�геодезичних робіт присвячені роботи
О.В. Адаменко [1], П.І. Баран [2], С.П. Вой�
тенко [3] та інші. Наряду з цим А.Я. Сохнич [4],
В.В. Горлачук, Песчанська І.М. [5] відзначили
вагомість розвитку оперативного контролю на
засадах спеціалізованих геоінформаційних си�
стем та технологій, які повинні охоплювати всі
цикли, які є об'єктами управління підприєм�
ства: підготовку виробництва, матеріальні, тру�
дові та фінансові ресурси, основне і допоміж�
не виробництво, реалізацію виконаних робіт та
інше. Подібні системи покликані не тільки ав�
томатизувати рутинну роботу фахівців буді�
вельної галузі, а й знизити ризики помилок,
пов'язані з впливом людського фактора. На�
приклад, діюча на основі заздалегідь визначе�
них алгоритмів і правил, така система дозво�
лить вчасно "помітити" невдало обрану ділян�
ку під будівництво, що частково затоплюєть�
ся, а при проектуванні маршруту прокладки
силової високовольтної лінії — попередить
користувача про недозволену близькість роз�
ташування старого магістрального водопрово�
ду, вкаже на дату його введення в експлуата�
цію і давно прострочений ремонт, що в сукуп�
ності може привести до аварійної ситуації внас�
лідок прориву трубопроводу поблизу силової
лінії .

 Проте не зважаючи на напрацювання про�
відних вчених щодо напрямів розвитку гео�
інформаційних систем і технологій як нових
високопродуктивних методів інженерно�гео�
дезичних робіт, на практиці їх вирішення сьо�
годні досягнуто не в повній мірі, залишається
гострою необхідність обгрунтування функці�
ональних можливостей геоінформаційних си�
стем і технологій для системної автоматизації
інженерної діяльності. Сьогодні інженерне
господарство несе значні витрати через
відсутність достовірної та швидко доступної
інформації про стан оточуючого середовища;
цілісність візуально�просторового сприйнят�
тя природних і антропогенних вузлів і комп�
лексів тощо, які необхідно проаналізувати за
короткий період часу і прийняти рішення. Для
підготовки множини альтернативних варіантів
рішень та вибору найбільш обгрунтованого з
них необхідно мати комплекс моделей оцінки
територій міста, який відображає економічні,
екологічні, транспортні, історико�архітек�
турні, інвестиційні, рекреаційні характеристи�
ки територій [6; 7]. Тому одним із важливих
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напрямів подальшого дослідження є розвиток
геоінформаційних систем і технологій для
формування комплексу моделей різноплано�
вої оцінки територій та прогнозування резуль�
татів рішень, які пропонуються з метою вибо�
ру оптимального з них.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
З урахуванням вищевикладеного метою

статті є поглиблення теоретичних засад роз�
витку геоінформаційних систем і технологій як
нових високопродуктивних методів інженерно�
геодезичних робіт.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сукупність засобів, способів і методів авто�
матизованого збору, зберігання, маніпулюван�
ня, аналізу і відображення (представлення)
просторової інформації об'єднують під загаль�
ною назвою "геоінформаційні технології". У
зв'язку з тим, що сьогодні ці способи і методи
якнайповніше реалізуються в географічних
інформаційних системах (ГІС), то термін "гео�
інформаційні технології" часто замінюють тер�
міном "технології географічних інформаційних
систем", або за аналогією з його англомовним
еквівалентом — терміном "ГІС�технології"
(GIS technology). Оскільки надалі в статті в ос�
новному розглядатимуться геоінформаційні
технології, реалізовані в сучасних ГІС, ці два
поняття "за замовчуванням" використовувати�
муться як рівнозначні.

Геоінформаційні системи (ГІС), (Geogra�
phical Information System — GIS) — це інфор�
маційні системи, які використовуються для
збору, збереження, поповнення, обробки,
відображення і аналізу даних, а також отри�
мання на їх основі нової інформації і знань про
просторові об'єкти і явища. Перші ГІС з'яви�
лись у 60�х роках минулого сторіччя в Канаді,
США та Швеції, вони мали істотні програмні
та технічні обмеження і широко не застосову�
вались [6].

Відзначимо, що першою реально працюю�
чою геоінформаційною системою у світі вва�
жається ГІС Канади (Canada Geographic
Information System, CGIS), розроблена в сере�
дині 60�х років XX ст. на базі перших ЕОМ і па�
кетної системи обробки даних. Основне при�
значення ГІС Канади полягало в обробці і
аналізі даних, накопичених Канадською служ�
бою земельного обліку (Canada Land Inven�
tory), для використання при розробленні планів
землеустрою величезних площ переважно сіль�
ськогосподарського призначення.

Першим і найвідомішим програмним паке�
том, що реалізовував функції побудови карто�
грам, карт ізоліній і трендових поверхонь, був
пакет SYMAP (Synagraphic Mapping System),
розроблений у 1967 р. у Гарвардській лабора�
торії комп'ютерної графіки і просторового ана�
лізу (Harvard Laboratory for Computer Graphics
& Spatial Analysis) Массачусетського техноло�
гічного інституту (керівник — Говард Фішер,
США). У подальшому (70�ті роки — початок 80�х
років XX ст.) у цій же лабораторії були розроб�
лені інші програмні пакети (GRID, CALFORM,
ODYSSEY та ін.), що забезпечували як цифру�
вання карт і автоматичне картографування, так
і просторовий аналіз. Одночасно подібного
роду програмні продукти, відомі залежно від
їх основного призначення під назвою або "па�
кетів картографічного аналізу", або "систем
автоматизованого картографування", розроб�
лялися і в інших наукових центрах Північної
Америки і Західної Європи [8, с. 18].

У 70�80�х роках розвинулася сильна і актив�
на ГІС�індустрія з явним лідерством США.
Бюро перепису США — одна з організацій,
яким належала ключова роль у розвитку гео�
інформаційних систем — у кінці 60�х років у цій
організації було розроблено формат GBF�
DIME (Geographic Base File, Dual Independent
Map Encoding). У цьому форматі вперше була
реалізована схема визначення просторових
відносин між об'єктами, звана топологією, яка
описує, як лінійні об'єкти на карті сполучені
між собою, які площадкові об'єкти межують
один з одним, а які об'єкти складаються з су�
міжних елементів. Вперше були пронумеровані
вузлові точки, привласнені ідентифікатори
площам з різних боків ліній. Це стало револю�
ційним нововведенням. Формат GBFDIME
пізніше трансформувався в TIGER [9].

Реалізацією могутнього інтеграційного по�
тенціалу ГІС�технології стала починаючи з се�
редини 80�х років XX ст. низка міжнаціональ�
них і глобальних проектів з моніторингу при�
родного середовища, таких, як CORINE — Гео�
інформаційна система країн Європейського
співтовариства (з 1985 р.) і GRID — Глобаль�
ний ресурсний інформаційний банк даних (з
1987 p.).

Перші ГІС були доступні лише для великих
установ, оскільки вимагали значних площ для
розміщення обчислювальної апаратури та
банків просторових даних у вигляді перфокарт
або перфострічок. Широковідомі сьогодні ГіС�
продукти почали з'являтись у 80�х роках ми�
нулого століття: у 1982 році вийшли AutoCad
та AcrInfo, наприкінці 80�х з'явилася MapInfo.
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Але тільки у 1994 році вийшла ГІС ArcView 2.0
компанії ESRI, що мала працювати на звичай�
них персональних комп'ютерах, і тому робила
ГІС доступними і для невиличких компаній та
організацій.

 Геоінформаційні технології в Україні набу�
ли розвитку в середині 90�х років XX ст. Нині в
країні існує низка виробників ГІС, всі вітчиз�
няні системи грунтуються на існуючих, пере�
важно на ArcView або MapInfo. Об'єктами дос�
лідження цих систем є міста з великою площею
та кількістю населення (Київ, Дніпропетровськ,
Одеса, Львів), проте немає ГІС, яка б охоплю�
вала всю країну. Така система повинна грунту�
ватися на принципах, методах та засобах штуч�
ного інтелекту, які застосовуються в галузі гео�
інформатики.

На сучасному етапі не існує єдиної загаль�
ноприйнятої класифікації інформаційних си�
стем, тому необхідно вміти дистанціювати ГІС
від настільних картографічних систем (desktop
mapping), систем САПР (CAD), дистанційно�
го зондування (remote sensing), систем керу�
вання базами даних (СКБД або DBMS) і тех�
нологій глобального позиціонування (GPS).
Системи настільного картографування вико�
ристовують картографічне представлення для
організації взаємодії користувача з даними. У
таких системах все засновано на картах, кар�
та є базою даних. Більшість систем настільно�
го картографування мають обмежені можли�
вості управління даними, просторового анал�
ізу і налаштувань. Системи САПР здатні ро�
бити креслення проектів і плани будівель та
інфраструктури. Для об'єднання в єдину
структуру вони використовують набір компо�
нентів з фіксованими параметрами. Деякі си�
стеми САПР розширені до підтримки картог�
рафічного подання даних, але, як правило, не
дають можливості ефективно управляти й ана�
лізувати великі бази просторових даних. Дис�
танційне зондування і GPS. Дистанційне зон�
дування Землі (ДЗЗ) — спостереження земної
поверхні авіаційними і космічними засобами,
оснащеними різноманітними видами знімаль�
ної апаратури, датчиками системи глобально�
го позиціонування або іншими пристроями. Ці
датчики збирають дані у вигляді зображень і
забезпечують спеціалізовані можливості
їхньої обробки, аналізу і візуалізації. Зважа�
ючи на відсутність достатньо потужних за�
собів управління даними та їх аналізу,
відповідні системи навряд чи можна віднести
до сучасних ГІС. Системи керування базами
даних призначені для зберігання й управлін�
ня всіма типами даних, включаючи географічні

(просторові) дані. СКБД оптимізовані для под�
ібних завдань, тому у багатьох ГІС вбудовано
підтримку СКБД. Ці системи не мають схожих
з ГІС інструментів для аналізу й візуалізації
[9].

Таким чином, ГІС — це інформаційні сис�
теми, які від інших інформаційних систем
відрізняються тим, що це, по�перше, автомати�
зовані інформаційні системи, орієнтовані на
використання можливостей ЕОМ, по�друге,
вони призначені для роботи з просторово�ко�
ординованою інформацією, і, по�третє, ГІС
здатні продукувати нове знання на основі ви�
користання досить широкого спектра аналітич�
них методів і процедур.

Пакети обробки даних інженерно�геоде�
зичних розвідок та інженерного проектування
призначені для автоматизації обробки даних
інструментальної геодезичної зйомки місце�
вості та інженерного проектування. Серед про�
грамних пакетів цієї групи виокремимо: про�
дукти фірми Autodesk (програмні пакети
Autodesk Survey, Autodesk Land Desktop,
Autodesk Civil Design, створені на платформі
пакету AutoCAD), програмні комплекси GEO.
Програмні засоби обробки даних дистанційно�
го зондування — це пакети обробки зображень,
забезпечені різним математичним апаратом, що
дає можливість проводити операції зі сканова�
ними або записаними в цифровій формі знімка�
ми поверхні Землі. Найвідоміші представники:
ERDAS Imagine (США), ER Mapper (Австралія),
серія продуктів Intergraph (США) і TNT Mips
(США). До групи пакетів просторового аналі�
зу і моделювання можна віднести програмні
макети геостатистичмого аналізу і моделюван�
ня, такі як Surfer (продукт компанії Golden
Software, США). Могутній картографічний ма�
кет для вчених та інженерів. Surfer — тривимі�
рна програма викреслювання 3D�карти, яка
виконується в середовищі Microsoft Windows.
Surfer відрізняється багатою різноманітністю
створюваних карт: ізоліній, векторів, вихідних
даних, затіненого рельєфу та ін.), Gstat (Нідер�
ланди), GST (Росія) та ін., пакети картографіч�
ної алгебри, такі як Map Analysis Package, МАР
та його модифікації (США). Довідково�карто�
графічні системи — це закриті щодо формату й
адаптації оболонки та бази даних програмно�
інформаційні комплекси, які містять механіз�
ми запитів до картографічної і атрибутивної
інформації та засоби її відображення. Корис�
тувач, як правило, позбавлений також і мож�
ливості зміни даних. До цього класу відносять
так звані електронні, або цифрові, карти вели�
ких міст, наприклад, Києва, Одеси, Харкова,
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окремих країн, а також цифрові атласи окре�
мих країн або світу (Національний атлас Украї�
ни, Digital Chart of the World, New Millennium
та ін.). ГІС�в'юери (від англ. viewer — перегля�
дач; пишеться також "в'ювер") — це порівняно
недорогі пакети з обмеженою можливістю ре�
дагування даних, призначені в основному для
візуалізації і виконання запитів до баз даних, у
тому числі і графічних, підготовлених у сере�
довищі інструментальних ГІС. Як правило, усі
розробники повнофункціональних інструмен�
тальних ГІС пропонують і ГІС�в'юери: Arc�
Reader, ArcExplorer (ESRI, США), WinCAT
(Simens Nixdorf, Німеччина) та ін.

Інформація, що включає просторову скла�
дову, становить значну частину всіх даних, з
якими мають працювати організації та устано�
ви. Тому сьогодні геоінформаційні системи вже
давно вийшли за рамки поняття системи, що
обробляє власно просторові дані. Сучасні ГІС
дозволяють працювати не тільки з різними кар�
тами та атрибутами об'єктів на них, але і з
різними типами документів (текстовими, гра�
фічними, мультимедійними), пов'язаними з пев�
ними об'єктами, здійснювати складні запити до
баз даних та перетворювати їх результати у
карти, картограми чи діаграми, прив'язані до
певних територій та багато інших операцій.

Завдяки вищеконстатованому сформовано
перелік основних задач, що вирішують сучасні
геоінформаційні системи:

1. Обробка матеріалів польових вимірювань
та спостережень, оформлення їх у вигляді карт
та схем.

2. Зберігання картографічних даних різних
типів.

3. Відображення окремих картографічних
даних та різних комбінацій даних.

4. Підготовка карт різних типів до друку.
5. Пошук даних за їх положенням, атрибу�

тами, розташуванням відносно заданного
об'єкту чи групи об'єктів.

6. Аналіз місцезнаходження об'єктів, топо�
логічних відношень, наявності та щільності роз�
поділу об'єктів.

7. Аналіз атрибутів об'єктів карт, класифі�
кація даних.

8. Аналіз та відображення змін даних у часі.
9. Робота з різними типам баз даних по по�

шуку та виборці інформації, пов'язаної з пев�
ною територією чи об'єктами, формування
звітів.

10. Побудова графових структур, мереже�
вий аналіз, вирішення транспортних задач.

11. Моделювання рельєфу, місцевості, роз�
витку певних подій на місцевості.

12. Оформлення результатів аналізу даних
у вигляді різних типів карт, картограм, діаграм,
мультиплікацій.

13. Вирішення задач проектування об'єктів
та територій.

14. Обмін даними з іншими ГІС та інформа�
ційними системами.

Отже, геоінформаційні технології дозво�
ляють автоматизувати виконання багатьох
традиційних, у тому числі і дуже трудо�
містких при ручному виконанні процедур, як�
от визначення довжин, обчислення площ,
об'ємів, побудова полігонів Тиссена�Вороно�
го, накладення шарів даних один на один і їх
аналіз.

Виникає необхідність збереження великих
чисел; надзвичайно малих (величина викидів
небезпечних речовин, вміст мінеральних речо�
вин у грунті тощо); інтервальних (температура
повітря); неточних даних (заміри, виконані у
надзвичайних умовах); лінгвістичних оцінок
(якість) — оскільки проектована система є лю�
дино�машинною, і тому згенеровані рішення
повинні видаватися у термінах, звичних для
людини та інше. Основною вимогою до систе�
ми є правильна функціональність та простота
отримання необхідної інформації.

Відзначимо, що геоінформаційні системи и
технології є незамінними в рішенні задач
міського планування і архітектурно�будівель�
ного комплексу, їх інтеграції з іншими ІТ тех�
нологіями, що використовуються в даній
сфері.

Функціональні можливості ГІС можуть
бути задіяні на всіх стадіях життєвого циклу
об'єктів нерухомості: від вибору місця для бу�
дівництва, проектування та монтажу, введен�
ня в експлуатацію та обслуговування до за�
криття, перепрофілювання або ліквідації. Вико�
ристання ГІС в якості основи для будівельних
проектів дає додаткові можливості для прове�
дення різного роду експертиз, автоматизова�
ного пошуку і корекції помилок, що виникають
як на етапах проектування, так і при переході з
одного етапу на інший.

Останнім часом зріс інтерес до інтеграції
ГІС і ІМЗ (Інформаційних моделей будівель,
англ. BIM). Такі 3D уявлення з високою дета�
лізацією можна створити або імпортувати в
ГІС, інтегрувати в існуючі бази даних, поєдну�
вати з 2D даними систем проектування (САПР)
і використовувати для візуалізації та аналізу на
рівні будівлі або іншого об'єкта будівництва, а
також їх сукупності [10]. Звідси перспективи
розвитку ГІС досить райдужні, а число успіш�
них проектів у всьому світі постійно множить�
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ся, що свідчить про високу затребуваність су�
часних ГІС в міському плануванні та будівель�
ному комплексі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 До недавнього часу більшість геоінформа�
ційних систем можна було з упевненістю назва�
ти "консервативними". Однак зараз ситуація
змінюється — з'явилися за останні роки нові
тенденції в ідеології побудови ГІС, вони пере�
росли в реальні продукти, на базі яких можна
приймати більш дешеві і більш ефективні рішен�
ня. Більшість ідеологічних аспектів побудови
ГІС, пов'язаних з новими механізмами інтег�
рації даних, вони є просторовими або семантич�
ними; побудовою відкритих систем обміну да�
ними. Сучасні ГІС — це багатоцільові та бага�
тоаспектні системи багатофункціонального
призначення, де особливе місце займає будів�
ництво.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах фінансово�економічних криз

сільське господарство України є ключовим еле�
ментом національної економіки, але у науковій
спільноті досі відсутня система прогнозуван�
ня рівня економічної безпеки сільського гос�
подарства, яке залежить від ефективності соці�
альних, екологічних, економічних, правових та
політичних складових системи господарюван�
ня, а також вміння протистояти ендогенним та
екзогенним викликам. Для прогнозування ймо�
вірних сценаріїв економічного захисту сіль�
ського господарства України існує досить ве�
ликий спектр інструментів, серед яких доціль�
но виділити такі основні групи методів: інтуї�
тивні, формалізовані, а також ті, що засновані
на використанні нейронних мереж та елементів
штучного інтелекту. Критерієм вибору інстру�
ментів прогнозування є вибір початкових умов
(кількість факторів впливу динамічна, чи ста�
тична модель тощо), місії, цілей та завдань по�
ставлених перед науковим дослідженням, його
глибиною та рівнем обгрунтування.

Незважаючи на важливість обраної темати�
ки, у науковій літературі її не достатньо висві�
тлено.
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ECONOMIC SAFETY OF THE AGRICULTURE OF UKRAINE: FORECAST AND STRATEGIC TRENDS

У статті аналізується рівень економічної безпеки сільського господарства, який залежить від ефективності соці<
альних, екологічних, економічних, правових та політичних компонентів системи управління, а також здатності ви<
тримувати ендогенні та екзогенні проблеми. Розрахунок прогнозних сценаріїв посилення економічної безпеки ук<
раїнського сільського господарства свідчить про низький вплив подвійного підвищення мінімальної заробітної пла<
ти на економічну безпеку сільського господарства. Водночас найбільш ймовірним є настання песимістичного сцена<
рію, який, як очікується, призведе до того, що цінність інтегрального показника економічної безпеки сільського гос<
подарства дорівнює нулю в 2025 році.

The article analyzes the level of economic security of agriculture, which depends on the effectiveness of the social,
ecological, economic, legal and political components of the management system, as well as the ability to withstand
endogenous and exogenous challenges. The calculation of the forecast scenarios for strengthening the economic security
of Ukrainian agriculture proved the low impact of the double increase of the minimum wage on the economic security of
agriculture. At the same time, the most probable is the onset of a pessimistic scenario, which is expected to bring the
value of the integral index of economic security of agriculture to zero in 2025.

Ключові слова: економічна безпека, сільське господарство, прогноз, фактори впливу.
Key words: economic security, agriculture, forecast, factors of influence.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій вка�
зує, що під час прогнозування економічного
рівня розвитку різних галузей національної еко�
номіки традиційно у більшості досліджень [1—
5] використовували інтуїтивну групу методів
(або комбінацію методів), спираючись на науко�
ву думку експертного середовища, яке форму�
валося в процесі побудови конкретного про�
гнозного сценарію. Серед відомих експертів у
побудові прогнозів різних складових економіч�
ної безпеки варто відзначити П. Саблука, В. Ме�
сель�Веселяка [6], В. Залізка [7], М. Згуровсь�
кий [8], Ю. Харазішвілі [9]. Але, на наш погляд,
такий підхід має суттєві ризики у викривленні
прогнозів у зв'язку з великою ймовірністю впли�
ву людського фактору, від якого безпосередньо
залежать остаточні прогнозні результати. З ог�
ляду на нерозвиненість статистичної бази для
використання нейромереж проводитимемо про�
гнозування сценаріїв зміцнення (послаблення)
економічної захищеності сільського господар�
ства України в умовах децентралізованого уп�
равління на основі формалізованих методів, які
базуються на використанні аналітичних виразів
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у вигляді математичних формул та економіко�
математичних моделей (екстраполяційних та
інтерполяційних).

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розрахунок прогнозних сценаріїв зміцнен�

ня економічної безпеки сільського господар�
ства України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наведена комплексна аналітична оцінка еко�

номічного, соціального та екологічного стану
сільського господарств дозволила виявити хви�
леподібність інтегрального індексу економічної
безпеки, який знаходиться у зоні ризику — в
околі значень нижнього порогу, після якого
можливі незворотні деструктивні економічні
явища. Тому для прогнозування сценаріїв роз�
витку економічної безпеки сільського господар�
ства спочатку будемо знаходити відповідні про�
гнозні значення трьох основних субіндексів (ви�
робничого, соціального та екологічно�
го), а потім використовуватимемо ще
раз алгоритм для визначення остаточ�
ного прогнозного значення інтеграль�
ного індексу економічної безпеки
сільського господарства.

При цьому усі статистичні значен�
ня також будуть нормованими від 0
("погано") до 1 ("добре"), а елементи
відповідних прогнозних числових рядів
будуть розраховані залежно від вибра�
ної функції у часовому інтервалі за ос�
танні 12 років за допомогою сплайн�
функцій, які на відміну від інших апрок�
симантів (див. наприклад, [10]), не по�
требують обчислення скалярних зна�

чень імовірності виникнення
події для дискретного розпо�
ділу. Натомість у запропоно�
ваній методиці прогнозуван�
ня економічної безпеки сіль�
ського господарства викори�
стовуватиметься неперервна
кусково�поліноміальна функ�
ція L, що визначається у за�
гальному вигляді за такою
формулою:

 L = f(t) = а0+а1t+
а2t+…+аnt

n (n =1,2,3…) (1).
По суті використовувати�

мемо для прогнозування ма�
тематичну теорію наближен�
ня функцій поліномами, яка
передбачає визначення ряду
понять (табл. 1).

Таким чином, розраховуватимемо три кла�
сичних вектори прогнозування: песимістичний,
реалістичний та оптимістичний.

Спочатку розглянемо прогноз виробничої
складової економічної безпеки сільського гос�
подарства. Для цього утворюємо функцію af ,
яку задаємо табличним способом (див. рис. 5а),
яку наближаємо сплайном La, який копіює
опуклість початкової функції і проходить на
найменшій відстані від неї, на тому ж часовому
відрізку [a, b] — часовий інтервал від 2005 до
2016 рр.

Зазначене дозволяє візуалізувати наступний
песимістичний пргноз (рис. 1) за допомогою
сплану La1 = 0,0001x3 � 0,005x2 + 0,0497x + 0,245.

Представлена візуалізація виробничої ком�
поненти економічної безпеки сільського госпо�
дарства дозволяє стверджувати, що незважа�
ючи на рекордні врожаї окремих сільськогос�
подарських культур відповідний інтегральний
індекс не виходитиме за окіл нижнього поро�

Рис. 1. Песимістичний прогноз виробничої безпеки
Джерело: розраховано автором.

Таблиця 1. Основні математичні поняття, що використовуються
під час прогнозування економічної безпеки сільського

господарства

Джерело: систематизовано автором на основі [11, 12].
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гового значення (пунктирна лінія), що загро�
жує стагнацією сільського господарства.

Разом з тим варто зазначити, що песимі�
стичний прогноз соціальної та екологічної без�
пеки (вага яких становить, відповідно, близько
0,35 і 0,2) мають набагато швидшу динаміку по�
гіршення їх інтегральних показників, значення
яких наближаються до абсолютного мінімуму
(Lб1 = 0,0002x3 � 0,0074x2 + 0,0645x + 0,2421, Lв1.=
�0,0002x2 + 0,0013x + 0,1652).

Деталізуючи процес прогнозування вироб�
ничої складової економічної безпеки сільсько�
го господарства, варто зазначити, що під час
формування сплайну La1 було також викорис�
тано економічну модель часткової рівноваги
для аграрного сектору AGMEMOD [13], яка на
основі програмних засобів програм GAMS і
GAMS Tree була реалізована в результаті
співпраці економічного факультету НУБіП
України та Німецько�українського агрополі�
тичного діалогу і містить більше тисячі рівнянь
для оцінки та моделювання ендогенних пара�

метрів (282 функції параметрів ринків, оціне�
них методом найменших квадратів, 800 рівнянь
рівноваги ринків продуктів і використання
землі, коефіцієнти переробки продуктів), але не
враховано параметри, пов'язані виробництвом
добрив, техніки й інших можливі фактори оцін�
ки прогнозних сценаріїв розвитку сільськогос�
подарського виробництва [13—15].

За аналогією з AGMEMOD сформуємо про�
міжний прогноз щодо формування цінової пол�
ітики на основні експортоорієнтовані сільсько�
господарські напрями.

Аналогічно розраховуємо реалістичний та
песимістичний прогнози.

Як видно з рисунка, інерційність розвитку
сільського господарства дозволить лише 2025
році досягнути рівня нижного оптимального зна�
чення, представленого в гомеостатичному плато.

Сповільнююь розвиток сільськогосподарсь�
кого виробництва невирішені проблеми з анек�
сією Автономної республіки Крим та військовим
конфліктом у Донецькій та Луганській областях,

Рис. 2. Песимістичний прогноз соціальної та екологічної безпеки

Джерело: розраховано автором.

Рис. 3. Допоміжний прогноз щодо ціноутворення на основну сільськогосподарську продукцію
на період до 2025 р. (USD/т)

Джерело: сформовано автором на основі [13, с. 45; 14; 15].
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що негативно впливають на донорів та
інвесторів, які готові активно розвива�
ти національну економіку. Однак за
сприятливих природньо�кліматичних
умов виробнича компонента суттєво
зміцнюватиме економічну безпеку
сільського господарства за рахунок ек�
спорту рослинницьокої продукції та
розвитку органічного землеробства, що
в комплексі з несільськогосподарською
(у першу чергу сфера сільського туриз�
му) позитивно вплине на соціально�еко�
логічну ситуації в країні (рис. 5).

На нашу думку, саме успішність реа�
лізації виробничої складової економіки
сільських територій гарантуватиме соц�
іальну та екологічну безпеки, оскільки в умовах
децентралізації влади новоутворені територіальні
громади зможуть розраховувати на централізова�
ну державну підтримку лише у випадку виникнен�
ня форс�мажорних обставин. У більшості ви�
падків, соціальна та екологічна інфраструктура
розвиватимуться за рахунок місцевих бюджетів,
які наповнюватимуться в основному шляхом
підвищення частки доданої вартості у сільськогос�
подарському товаровиробництві.

Досягнення оптимістичного сценарію є ма�
лоймовірним, оскільки вимагає виконання усіх
умов, які були закладені у запропонованій еко�
номіко�математичній моделі. Зокрема повинні
бути зафіксовані до 2025 року фінансово�еко�
номічні, політичні та природньо�кліматичні
умови. Також протягом 2018 року має припи�
нитися військовий конфлікт і забезпечитися
світовою спільнотою фінансування на віднов�
лення Донеччини та Луганщини. При цьому за�
лучення додаткових інвестицій у національну
економіку країни має спрямовуватися на ство�
рення так званого середнього класу та покра�
щення благоустрою сільських жителів.

Песимістичний сценарій полягає в тому, що
значення інтегрального індексу економічної
безпеки сільського господарства знаходити�
муться в межах першого концентричного кола,

радіусом якого є нижній поріг гомеостатично�
го плато. Така ситуація ризикує переродитися
в хронічну і за 10—20 років сільське господар�
ство України має вилику ймовірність до само�
знищення, оскільки агрохолдинги "вижмуть" із
земель сільськогосподарського призначення
усі ресурси і за правилами ринкової економіки
мігруватимуть на інші території (подібний
досвід був в Аргентині, Бразилії, США).

З огляду на те, що сьогодні майже полови�
на валюти надходить від сільського господар�
ства, то така ситуація ризикує викликати де�
фолт країни.

Системний аналіз прогнозованих даних
дозволяє отримати реалістичний сценарій роз�
витку сільського господарства, що в умовах
кризових явищ має позитивні характеристики,
але в сприятливих умовах сповільнює позитивні
соціоекологічні наслідки.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Таким чином, системний аналіз передумов

щодо розвитку сільського господарства в Україні
вказує на те, що без комплексних змін, які зап�
ропоновані в статті найбільш ймовірним є настан�
ня песимістичного сценарію, в результаті кого оч�
ікується, що, в 2025 році значення інтегрального
індексу економічної безпеки сільського госпо�

Рис. 4. Реалістичний прогноз виробничої безпеки
Джерело: розраховано автором.

Джерело: розраховано автором.
Рис. 5. Реалістичний прогноз соціальної та екологічної безпеки
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дарства стрімко наближатиметься до
нульової позначки, після якої відбу�
ватимуться незворотні деструктивні
явища, які не підлягатимуть держав�
ному регулюванню, що загрожує не
лише економічній, але й національній
безпеці України.

У наведених прогнозах не було
помічено стратегічний вплив подвійно�
го збільшення мінімальної зарплати на
економічну безпеку сільського госпо�
дарства, оскільки зарплата має над�
низьку частку у собівартості продукції
сільськогосподарського виробництва,
що взаємопов'язані.

Проведені розрахунки дозволя�
ють спрогнозувати тенденції соці�
ально�економічного розвитку сіль�
ських територій, серед яких
найбільш реалістичним варіантом
розвитку є зміцнення економічної
безпеки сільського господарства
України за рахунок зменшення
рівня виплат тіньової заробітної
плати, але цей варіант має суттєвий
ризик, пов'язаний із скороченням
(близько 0,5 млн робочих місць), що
може знівелювати усі позитивні на�
слідки від проведених нововведень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вирішальною умовою успішної інвестицій�

ної діяльності підприємств в умовах ринку є
ефективне вкладання додаткового капіталу,
бо інвестиційні ресурси виступають як об'єкт
управління. Тому процес інтенсифікації інвес�
тиційної діяльності в агропромисловому вироб�
ництві на мікро� та макрорівні повинен бути
керованим. Активізувати інвестиційну діяль�
ність можливо на засадах планування, яке є
важливою ланкою в структурі організаційно�
економічного механізму.

Необхідність оцінки екологічної складової
інвестиційного проекту грунтується на принци�
пах соціально�етичного маркетингу та регу�
люється Законами України та нормативними
актами. Потенційний інвестор оцінює виробни�
чий процес з точки зору охорони навколиш�
нього середовища та природоохоронних за�
ходів, що повинні гарантувати дотримання
умов проекту:

— мінімізацію кількості викидів, що відпо�
відають екологічним нормам України;
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— відсутність токсичних та шкідливих ре�
човин;

— збереження та покращання якості землі;
— раціональне використання та зменшення

обсягів залучених в експлуатацію природних
ресурсів;

— зменшення викидів забруднювальних ре�
човин в оточуюче середовище.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження зарубіжного і вітчизняного
досвіду інвестування екологізації агропромис�
лових підприємств, розвиток аграрної сфери в
цілому набули актуальності. Під різними кута�
ми зору цю проблему розглядають як вітчиз�
няні П.Т.Саблук, П.П Руснак, О.Ф. Балацький,
Б.М. Данилишин, Я.Б. Олійник, Л.І. Катан, А.А. Жи�
гірь, В.А. Борисова так і зарубіжні вчені П. Каме�
рон, К. Хенінгсен. Однак на нинішній час відсутній
системний підхід до вивчення впливу зовнішніх
та внутрішніх факторів інвестування екологізації
сільськогосподарських підприємств.



62
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2018

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтування переваг інве�

стування екологізації сільськогосподарських
підприємств, розробка класифікації критеріїв
оцінки соціально�еколого�економічних резуль�
татів інвестиційної діяльності в аграрній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У структурі організаційно�економічного ме�

ханізму інтенсифікації інвестиційного процесу
в АПК центральне місце займає управління всіма
аспектами інвестиційної діяльності підприєм�
ства. Воно включає в себе управління інвестиц�
ійним проектом, економічні та фінансові важелі.
В процесі аграрної реформи на підприємствах
відбулися зміни у формах власності та господа�
рювання, поступово змінюються методи управ�
ління інвестиційними процесами. Аналіз робо�
ти підприємств АПК показав, що найкращі ре�
зультати там, де кадри опанували нову систему
господарювання, де чітко дотримуються техно�
логічних вимог та враховують потреби ринку.

Відносини в аграрному інвестиційному про�
цесі регулюються системою економічних,
фінансових та інших важелів, що застосову�
ються через механізми оподаткування, фінан�
сову, цінову та амортизаційну політику, фінан�
сову допомогу у вигляді дотацій, субвенцій,
субсидій і бюджетних позик, державні норми і
стандарти, регулювання участі інвесторів у
приватизації проведення експертиз інвестицій�
них проектів та інші заходи.

Переважна більшість елементів механізму
управління інвестиційною сферою є загально�
державними і поширюються на агропромисло�
вий комплекс як на невід'ємну ти мни націо�
нальної економіки. Виходячи з цього, окремі
складові механізму управління інвестиційною
діяльністю в АПК необхідно розглядати як за�
гальнодержавну функцію.

Потреби в інвестиціях у виробничу аграрну
сферу досить значні, тому важливо забезпечи�
ти мобілізацію всіх можливих інвестиційних
ресурсів. У результаті аналізу існуючих джерел
та методів фінансування інвестицій встановле�
но, що головним критерієм оптимізації спів�
відношення між власним, залученим та позич�
ковим капіталом повинно бути забезпечення
високої фінансової стійкості підприємств та
максимізація суми прибутку від інвестиційної
діяльності. Вибір методів фінансування інвес�
тицій дозволяє розрахувати пропорції в струк�
турі джерел інвестиційних ресурсів. Найпоши�
ренішими, на нашу думку, є повне самофінан�
сування, акціонування, кредитне фінансуван�
ня, лізинг та змішане фінансування.

Класичною формою самофінансування є
власні кошти вигляді прибутку та амортизації.
У країнах з розвиненою ринковою економікою
рівень самофінансування досягає 60% та
більше. Аналіз стану кредитного забезпечення
вітчизняних підприємств аграрного виробниц�
тва показав, що за 2010—2017 рр. спостері�
гається тенденція до зниження процентних ста�
вок, проте ціна за кредитні ресурси на даний
час перевищує рівень беззбитковості інвес�
тицій. Сільськогосподарські підприємства, як
правило, не володіють високоліквідною майно�
вою заставою, що не дає можливості забезпе�
чити значних позик для придбання основних
засобів. Внаслідок цього довгострокове креди�
тування сільськогосподарських підприємств
відбувається на рівні 5—10% від загальної суми
наданих позик. Тому потрібно провести до�
корінні ринкові перетворення у фінансово�кре�
дитній системі.

Важливим напрямом інтенсифікації відтво�
рювальних процесів в АПК є технічне переос�
нащення сільськогосподарських підприємств,
забезпечення можливості придбання мінераль�
них обрив, пестицидів та інших засобів захис�
ту рослин; розвиток індустрії зберігання та
локальної переробки сільськогосподарської
продукції, застосування високоінтенсивних
сортів сільськогосподарських культур вітчиз�
няної та зарубіжної селекції, розведення тва�
рин високої генетики. В сучасних умовах пози�
тивно вирішити цю проблему можливо новим
для вітчизняних сільськогосподарських това�
ровиробників шляхом — через лізинг, який за
своєю економічною сутністю є вкладанням
коштів на поворотній основі в основний капі�
тал; за своїм змістом — це кредит, який на�
дається лізингодавцем у формі устаткування.

Сучасний розвиток аграрної економіки стає
все більш екологічно орієнтованим. Складна
екологічна ситуація в сільському господарстві
характеризується відсутністю цільових фінан�
сових ресурсів, призначених для відтворення
природного ресурсного потенціалу АПК. Еко�
лого�економічні проблеми в аграрній сфері є
наслідком домінування пріоритетів екстенсив�
ного розвитку сільського господарства в мину�
лому, відсутності ефективної політики еколо�
гізації агропромислового виробництва.

Ефективним шляхом вирішення проблем
екологічного розвитку аграрної сфери є акти�
візація інвестиційної діяльності з метою фінан�
сування природоохоронних та ресурсозберіга�
ючих технологій, проведення заходів для збе�
реження довкілля. Однією з державних про�
грам підтримки і розвитку аграрного виробниц�
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тва є програма інноваційної та інвестиційної
політики уряду, яка вимагає створення єдиної
системи ефективних екологобезпечних форм
господарювання, здатних викликати у праців�
ників сільського господарства зацікавленість у
високопродуктивній праці. Визначальним чин�
ником має стати інноваційний менеджмент,
спрямований на забезпечення такого способу
функціонування керованої системи аграрного
виробництва, що дозволить створити сприят�
ливі умови для залучення інвестицій з метою
дотримання параметрів екологічно збалансова�
ного сталого розвитку аграрної сфери.

Мета еколого�економічного інвестування,
спрямованого на підвищення економічної ефек�
тивності ведення сільськогосподарського ви�
робництва з урахуванням екологічних інтересів,
на наш погляд, повинна полягати у переході си�
стеми аграрного виробництва на якісно новий
рівень, що відповідає сучасним вимогам розвит�
ку суспільства. Сутність такого переходу —
кількісне нагромадження якісних змін у елемен�
тах системи екологізації агровиробництва, нове
структурне поєднання яких у їх взаємозв'язку і
взаємодії призведе до більш досконалого спо�
собу природокористування в цій галузі.

Досвід країн з розвинутою економікою
свідчить, що сфера агробізнесу є привабливою
для інвестицій, оскільки на продукцію аграрної
сфери завжди є стійкий попит, який не має тен�
денції до зниження, а сама сільськогосподарсь�
ка продукція (на відміну від технологій її ви�
робництва) ніколи не застаріває технічно і тех�
нологічно, що підтверджено еволюційним про�
цесом економічного розвитку.

Найважливішим напрямом інвестування
природного ресурсного потенціалу АПК, на
нашу думку, спрямованих на інвестування за�
ходів, спрямованих на підвищення родючості
грунтів, бо земля є незамінним та територіаль�
но обмеженим засобом виробництва. Влас�
тивість землі покращуватися за умов правиль�
ної агротехніки — одна з відмінних характер�
них рис грунту. Економічне дослідження кате�
горії родючості грунту дозволяє сприймати цю
якість землі як об'єкт виробничих відносин,
необхідний для активного включення її у сис�
тему розширеного відтворення. Саме це і ви�
значає екологічну спрямованість земельної ре�
форми — ефективне раціональне використан�
ня земельних ресурсів та їх відтворення. Точні
дані щодо економічних втрат внаслідок дегра�
дації сільськогосподарських земель одержати
дуже складно. В США загальна вартість ерозії
сільськогосподарських грунтів в 1997 р. скла�
ла 44 млрд дол. В Україні подібні дослідження

не проводились. Однак без глибокого систем�
ного вивчення процесів розвитку, використан�
ня і відтворення земельних ресурсів не можли�
вий процес підвищення інвестиційної приваб�
ливості Сільськогосподарських підприємств.

У розвинених країнах світу економічний
аналіз деградації грунтів має тривалу історію.
Перші спроби моделювання базувалися на рівні
господарства та полягали в аналізі розміщен�
ня ресурсів та інвестиційних рішень суб'єктів
підприємництва, що найбільш підходить для
виявлення прямих причин деградації грунтів.
Застосовувалися економічні моделі, які пояс�
нюють причини та наслідки деградації грунтів
в рамках ринкових законів, і таким чином за�
безпечують зв'язки між проблемою та інстру�
ментарієм її вирішення. У основу цих моделей
полягають два питання: як зміни у цінах на сіль�
ськогосподарські товари вплинуть на рішення
агропідприємців щодо вживання заходів з по�
долання процесів деградації грунтів та яку роль
повинні відігравати економічні та фізичні зв'яз�
ки між сільським господарством та іншими сфе�
рами економіки при оцінці шкоди від ерозії
грунтів.

Хоча вплив екологічних умов на виробниц�
тво ще недостатньо досліджений, ці умови вже
починають відігравати все зростаючу роль у
системі планування сільськогосподарського
виробництва. Мета еколого�економічного пла�
нування — не тільки визначити умови, необхід�
ні для збільшення виробництва, але й забезпе�
чення балансу між виробництвом та довкіллям,
де землі відводитися головна роль. У сфері
сільськогосподарського природокористування
основна увага повинна приділятися екологіч�
ним аспектам землекористування — охороні
земельних ресурсів від забруднення та віднов�
ленню деградованих земель з метою забезпе�
чення можливості їх подальшого ефективного
використання теперішнім та майбутніми поко�
ліннями, що потребує інвестування природно�
го ресурсного потенціалу АПК [1].

У розвинених країнах склалася ситуація, що
як тільки акцент у моделюванні та менеджменті
природокористування перемістився з опти�
мального виснаження земель до їх сталого ви�
користання, характеристика процесу дегра�
дації грунтів як проблеми оптимального висна�
ження надлишкового ресурсу піддали пере�
оцінці. Було розроблено моделі, які передба�
чають здійснення інвестицій у поліпшення
якості грунтів, де припускається, що якість
грунтів може бути збільшена за рахунок дещо
нового погляду на проблему деградації грунтів,
а сільськогосподарські землі вважаються ви�
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робленим а не початковим ресурсом, аналогіч�
но до всіх інших видів ресурсів, що розгляда�
ються у сільському господарстві. Отже, про�
блеми деградації та реабілітації грунтів є про�
блемою аналізу інвестиційного оновлення, змо�
дифікованого на взаємозв'язок якості грунту
та відповідних інвестицій.

Інвестиції у покращання грунтів розши�
рюють спектр можливостей агропідприємців з
огляду на розміщення продукції та ресурсів.
Крім вибору технологій та культур, проблема
оптимізації зараз включає розміщення ресурсів
між різними видами продукції та майбутньою
якістю земель. Попередні моделі являли собою
особливі випадки, коли вважалося, що дії агро�
підприємців можуть тільки виснажувати зем�
лю, хоча і в різному ступені, залежно від про�
дуктивного та технологічного вибору. Емпірич�
на значущість цього "нового" погляду на дег�
радацію грунтів стає очевидною, враховуючи
реакцію агропідприємців на економічні зру�
шення зовнішнього походження.

Проблема управління родючістю грунтів
досить складна і маловивчена, але в сучасних
умовах в Україні є найбільш раціональним шля�
хом одержання дешевої та екологічно чистої
продукції без зовнішніх інвестицій. Досліджен�
ня показали можливість заміни відсутніх зовсім
або недостатніх органічних добрив тваринного
походження рослинним шляхом:

— поповнення вмісту гумусу в грунті через
використання соломи зернових культур та ін�
шої побічної продукції;

— зміни структури посівних площ з метою
збільшення площ багаторічних трав;

— вирощування сидератів.
Природна родючість — це родючість, за ра�

хунок якої можна без додаткових заходів її
підвищення одержати певний урожай при умові
дотримання вимог технологій. За сприятливих
агрокліматичних умовах природна урожай�
ність зернових культур, вирощених у Сумській
області, у лісостеповій зоні 26,4 ц/га, перехідній
зоні — 19,5 ц/га, поліській зоні 13,6 ц/га. Роз�
рахунок економічної ефективності застосуван�
ня агротехнологій бездефіцитного балансу гу�

мусу показує, що
найбільша ефек�
тивність у лісосте�
повій зоні, порівня�
но поліською і пе�
рехідною (табл. 1).

Водночас важ�
ливим напрямом
еколого�економіч�
ного інвестування є

переробна галузь, що надасть можливість сут�
тєво збільшити частку переробленої, екологі�
чно чистої сільгосппродукції в загальному об�
сязі її реалізації, скоротить витрати на її транс�
портування, зменшить кількісні та якісні збит�
ки від перевезення і зберігання, розширить
асортимент. вартість додатково одержаної
продукції більша на менш родючих землях.

Пріоритетне і цілеспрямоване створення
нових, реконструкція і модернізація діючих
підприємств переробної промисловості спри�
ятиме прискоренню окупності капіталовкла�
день та інтенсифікації процесу концентрації
капіталу. Адже, як свідчить практика, нестача
сировини і продукції є наслідком недостатніх
обсягів інвестицій у ресурсоємні технології, що
і породжує нестабільність в агропромислових
комплексах.

По мірі посилення контролю з боку урядо�
вих структур за землекористуванням та станом
довкілля розвивається екологічне підприєм�
ництво — особлива, специфічна форма суспіль�
но�корисної діяльності, сутність якої полягає
у відтворенні ресурсного потенціалу АПК. Еко�
номічна доцільність екологічного підприємниц�
тва очевидна: це, перш за все, повернення "втра�
чених" для суспільства природних благ до сіль�
ськогосподарського ресурсного обігу, залучен�
ня раніше недоступних ресурсів. Стимулом для
розвитку екологічного підприємництва в аграр�
ній сфері є екологічне інвестиційне податкове
стимулювання — залучення інвестицій у еко�
логічно чисті технології та обладнання за до�
помогою податкових методів. При визначенні
інвестиційної привабливості екологічно орієн�
тованих підприємств важливу роль грає оцінка
економічної ефективності залучення інвес�
тицій. Інтегрована оцінка соціального еколог�
ічного та економічного результату інвестицій�
ної діяльності в АПК може бути розроблена за
умови що соціальні та екологічні результати,
які виражені натуральними показниками, мож�
на оцінити вартісними[2]. Однак специфічні
особливості сільськогосподарського вироб�
ництва ускладнюють соціальну, економічну та
екологічну оцінку ефективності інвестицій в

Агрокліматичні 
зони 

Оцінка 
продукції за 
рахунок 
природної 

родючості, грн 

Агротехнологічні показники агротехнології бездефіцитного балансу 
гумусу 

Вартісна оцінка, грн Коефіцієнт 
ефективності 
агротехнології 

(гр.5/гр.3) 

бездефіцитного 
балансу гумусу, 

грн 

додатково 
одержаної 

продукції, грн 

прибутку за 
рахунок 

агротехнології 
Поліська 380,8 97,0 420,0 323,0 3,32
Перехідна 546,0 85,0 392,0 307,0 3,61
Лісостепова 739,2 72,0 364,0 292,0 4,05

Таблиця 1. Економічна оцінка агротехнології бездефіцитного балансу
гумусу на 1 га при вирощуванні озимої пшениці у Сумській області
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АПК. До найважливіших з них слід віднести
нерівномірність використання техніки в часі,
структурні зміни грунту (водно�повітряний
режим, протиерозійна стійкість, розвиток
мікрофлори та зоофауни), вплив ряду біологі�
чних факторів, насамперед, хімічний склад по�
вітря в тваринницьких приміщеннях, що супро�
воджується підвищеним вмістом за�
бруднюючих речовин (аміаку, сірчаного водню,
вуглекислого газу) та ін. Соціальні результати
в аграрному виробництві мають свій прояв не
відразу, а через лаг. Крім того, вони формують�
ся опосередковано, через рослинний та тварин�
ний світ. Спочатку впливу піддається оточую�
че середовище повітря, грунт, вода, які в свою
чергу в зміненому вигляді діють на рослинний і
тваринний світ, а останні — на людину через
продукти споживання. Прояв соціально�еко�
лого�економічних результатів інвестиційної
діяльності в аграрній сфері за критеріями оці�
нки відображено на рисунку 1.

Наведена класифікація дозволяє оцінити
комплекс соціально�еколого�економічної ре�
зультативності інвестиційної діяльності в АПК,
тобто існує реальна можливість встановлення
ступеня впливу кожного критерію на ефек�
тивність інвестицій.

ВИСНОВКИ
Оптимальним варіантом інвестування агро�

промислового виробництва буде такий проект,
який є економічно ефективним та відповідає
вимогам критеріїв оцінки соціальної соціаль�
но�еколого�економічної ефективності.

Мотивація до залучення інвестицій у вироб�
ництво та природний ресурсний потенціал АПК

залежить від фінансової
стабілізації, гнучкості та
стимулюючої направле�
ності податкової політики,
завершеності реформуван�
ня форм власності. Ство�
рення сприятливого інвес�
тиційного клімату в аг�
рарній сфері та активізація
інвестиційної діяльності
всіх господарських су�
б'єктів, враховуючи сучас�
не фінансове та матеріаль�
но�технічне становище
підприємств аграрної сфе�
ри, потребують вирішення
завдання якісної зміни
підходів до управління
АПК у цілому, кожної його
галузі та господарюючого

суб'єкта, їх адаптації ринкових умов. Тому не�
обхідно формування дієвого механізму управ�
ління інвестуванням відтворення ресурсною
потенціалу АПК з урахуванням екологічної
складової, адекватного умовам сучасного еко�
номічного стану, враховуючи специфіку агро�
промислового виробництва, здатного створи�
ти економічно вигідні умови для стимулюван�
ня накопичення аграрного капіталу та росту
ефективності його використання, що можливо
за рахунок розвитку екологічного агропідприє�
мництва.
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Рис. 1. Класифікація критеріїв оцінки соціально>еколого>
економічних результатів інвестиційної діяльності в аграрній сфері

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 
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• вплив виявляється через 
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• суспільства в цілому 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах посилення глобалізаційних

процесів, що набувають все більших масш�
табів, міжнародний рух факторів виробниц�
тва — це значуща складова відносин між
країнами.

Міжюрисдикційна мобільність чинників ви�
робництва зумовлена багатьма факторами та�
кими, як розміри доходу, податкове наванта�
ження, наявність умов, що можуть сприяти чи
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MATHEMATICAL MODEL OF MIGRATION OF THE ECONOMIC AGENT�OWNER
OF THE FACTOR OF PRODUCTION WITH CONSIDERING THE LEVEL OF HIS WELFARE

Статтю присвячено дослідженню міграції економічного агенту<власника фактору виробництва з тієї юрисдикції,
де він здійснює свою економічну діяльність у залежності від того, як змінюється його добробут. Для цього викорис<
товується математична модель випадкового блукання. За допомогою моделі обчислюється потенційна імовірність
того, що агент взагалі покине юрисдикцію, а також час, який може знадобитися для прийняття такого рішення. При
цьому розглядається кілька випадків оточуючого середовища, що можуть впливати на агента<власника фактору: се<
редовище, що збільшує ймовірність сприятливих для агенту результатів, середовище, яке характеризується більшою
ймовірністю несприятливих результатів та середовище з рівноімовірнісною появою як сприятливих, так і несприят<
ливих для агенту умов. З розробленною моделлю проводиться серія емпіричних експериментів для спостереження
розрахованих результатів.

The paper is dedicated to the migration of an economic agent<owner of the factor of production from the jurisdiction
where he carries out his economic activity with considering of changes of his welfare. The mathematical model of the
random walk was used for the purpose. The model estimates the potential probability of the agent's migrates from the
jurisdiction, as well as the time it may takes him to make such a decision. There were analyzed a few cases of the
environment that can affect the agent<owner of the factor: an environment that increases the likelihood of a favorable
result for the agent, environment that is characterized by a higher probability of adverse results, and environment with
an equally probable appearance of both favorable and unfavorable conditions for the agent. There were carried out a
series of empirical experiments with the developed model to observe the estimated results.

Ключові слова: мобільність факторів виробництва, міграція агентів, глобалізаційні про3
цеси, модель випадкового блукання.

Key words: mobility of factors of production, migration of agents, globalization processes, model
of the random walk.

не сприяти продуктивності такого фактору,
тощо. Більшість юрисдикції намагається втри�
мати мобільні фактори, оскільки їх наявність є
однією з ключових характеристик конкурен�
тоспроможності країни.

Рух факторів відбувається, якщо в певний
момент часту агент, що ним володіє, приймає
рішення про переміщення наявного фактору за
межі даної юрисдикції через незадоволеність
її умовами.
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У цій статті досліджується процес прийнят�
тя рішення економічним агентом стосовно за�
лишення юрисдикції, в якій діє агент, і виявля�
ються умови при яких відбувається міграція та
оцінюється час, необхідний для прийняття та�
кого рішення.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні аспекти статті грунтуються на

роботах, присвячених дослідженням фактор�
ної мобільність та її наслідкам для глобальної
світової економіки, а саме на публікаціях та�
ких вчених, як Р Мундел, Г. Гросмен, Х. Боуен,
О. Білик, М. Бєллоц та Х Кремер.

В якості математичного апарату використо�
вується одномірне дискретне випадкове блу�
кання частки, яке вперше було застосовано для
вирішення проблем математичних фінансів у [7]
та у [8].

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є моделювання проце�

су прийняття рішення стосовно міграції еконо�
мічним агентом в умовах зміни його добробуту
в межах юрисдикції. Для її досягнення було
поставлено такі задачі: 1) розробити модель
міграції економічного агента на підставі алго�
ритму випадкового блукання з урахуванням
добробуту агенту; 2) на підставі моделі отри�
мати явні формули, що дозволяють оцінити
ймовірність факту міграції агента та час, який
може зайняти прийняття цього рішення в спри�
ятливих та несприятливих умовах юрисдикції;
3) провести серію емпіричних експериментів та
зіставити результати з отриманими оцінками.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
По своїй суті рух капіталів або робочої сили

— це мобільність агентів (фірм або приватних
осіб), що володіють даним фактором виробниц�
тва.

Розумітимемо під агентом сутність, здатну
функціонувати під автономним управлінням,
сприймати середовище, в якому діє та існувати
впродовж певного періоду часу [9, c. 39].

Наведемо дискретну математичну модель
міграції економічного агенту з високим рівнем
агрегованості. Базові припущення полягають у
тому, що агент приймає рішення про те, мігру�
вати або не мігрувати йому з юрисдикції, де він
здійснює свою економічну діяльність, спираю�
чись на існуючий у нього на тепер рівень доб�
робуту.

Рівень добробуту є агрегованим показни�
ком, який використовується для моделювання
впливу на економічного агента таких реальних

економічних факторів, як, наприклад, обсяг
його накопичень, рівень споживання, загальний
рівень життя в юрисдикції та задоволеність
агентом юрисдикцією тощо.

Припустимо, що економічний агент, чия
поведінка симулюється, приймає рішення про
те, чи буде він мігрувати з юрисдикції, в який
він діє, в кожний з моментів часу t = 1,2,...k...,
згідно з умовою про дискретність моделі.

Рішення про міграцію визначається поточ�
ним рівнем добробуту агента, в свою чергу,
рівень добробуту змінюється під впливом ви�
падкових економічних факторів.

Опишемо рівень добробуту в момент часу
t = n за допомогою змінної S(n), яка може прий�
мати лише цілі, невід'ємні значення.

Припустимо, що S(n) змінюється за зако�
ном:

 ,
r(1),r(2),...r(n),...— це прирощення добробу�

ту, яке залежить від підсумків економічної
діяльності агенту за період від n до (n+1).

У цій постановці математичній моделі
міграції економічного агенту прирощення доб�
робуту описується за допомогою незалежних
бернулієвських випадкових величин.

Вперше модель випадкового блукання на
прямий була застосована Луї Башельє для опи�
су динаміки цін фінансових активів [7]. У по�
дальшому ідеї Башельє розвивалися багатьма
вченими, зокрема лягли в основу гіпотези про
випадкове блукання цін акцій на фінансових
ринках, запропоновану Юджином Фама [8].

Бернулієвська випадкова величина була об�
рана для дцієї моделі через те, що у дискретно�
му випадку — це один з найпростіших способів
моделювання випадкового прирощення. Ще
простішим було б покласти прирощення завж�
ди рівним тільки одному певному значенню, але
в цьому випадку добробут агента або монотон�
но зростав би, або монотонно зменшувався.

Прирощення добробуту в черговому періоді
не залежить від того, які були прирощення доб�
робуту в усі інші періоди.

Прирощення добробуту приймає два зна�
чення: r(k) = 1 з імовірністю p, r(k) = �1 з ймов�
ірністю q=1�p. Параметр p, який визначає
ймовірність того, який саме знак має приро�
щення сам по собі фіксований, він не залежить
від кроку k.

В такій постановці моделі параметр р опи�
сує всю інформацію про те, який саме знак
приймає прирощення агенту нині. Якби ця мо�
дель була складовою частиною більш складної
системи, яка б містила додаткову інформацію
про умови і характер економічної діяльності
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цього агента, частоту податкових перевірок,
рівень податкового навантаження, міграційні
умови цієї та інших юрисдикцій тощо, було б
введено додаткові залежності та рівняння для
опису параметру p, який би змінювався в за�
лежності від кроку та від значень інших впли�
ваючих змінних.

Проте в цій моделі p має фіксоване значен�
ня та характеризує все економічне життя та
оточуюче середовище агенту.

Зробимо таке припущення щодо початково�
го стану економічного добробуту агента: буде�
мо вважати, що в нульовий момент часу рівень
добробуту є додатнім, тобто  S(0) > 0.

Задаємо також правило зупинки або, інши�
ми словами, правило, яке визначає, коли саме
агент автоматично приймає рішення про мігра�
цію. Вважаємо, що агент мігрує в той момент,
коли на якомусь кроці n рівень добробуту S(n)
стане дорівнювати 0. Тобто загальний рівень
добробуту агенту стає нульовим.

Ми можемо задати ймовірність того, що
агент мігрує в конкретний момент часу t = n  за
допомогою функції p(n). Визначимо p(n) як
умовну ймовірність того, що S(n)=0, за умови,
що

S(1) > 0,S(2) > 0, ... , S(n�1) > 0.
Таким чином, ймовірність того, що агент

прийме рішення мігрувати в певний момент n
можна задати так:

   
Умова про невід'ємність значень добробу�

ту агента на попередніх кроках продиктована
міркуванням про те, що він не мігрував на по�
передніх кроках, тобто правило зупинки випад�
кового процесу не виконувалося до сих пір.

З існуючими припущеннями за допомогою
даної моделі можна дослідити кілька аспектів
стосовно міграції економічного агента.

По�перше, можна визначити ймовірність
того, що агент у той чи інший момент часу вза�
галі прийме рішення про переїзд до іншої юрис�
дикції протягом всього свого економічного
життя, яке може бути скільки завгодно довгим.

Визначимо ймовірність того, що агент вза�
галі коли�небудь мігрує (p*)  через наведену ра�
ніше p(n) (ймовірність міграції в певний момент
часу t=n).

Значення p* можна знайти шляхом підсу�
мовування всіх p(k).

Оскільки подія, яка полягає в тому, що агент
мігрував в якийсь момент часу, виключає те, що
агент мігрував у будь�який інший момент часу,
простір всіх можливих результатів, що агент
взагалі коли�небудь мігрував можна розбити на

окремі події типу: агент мігрував у перший мо�
мент часу, у другій момент часу і так далі. Ці
події є взаємовиключними, але якщо подія
міграції відбулася взагалі, то вона відбулася в
якийсь з цих моментів часу.

Тому в цьому випадку застосовується так
звана формула повної ймовірності, коли
ймовірність якоїсь події дорівнює сумі ймовір�
ностей подій, які не перетинаються та разом
утворюють цю подію.

По�друге, можна визначити очікувану (се�
редню) кількість кроків М до того моменту,
коли агентом буде прийняте рішення про мігра�
цію:

З математичної точки зору описана вище
модель є класичною задачею про асиметричне
випадкове блукання на напівпрямій з поглина�
ючим бар'єром. Ця задача допускає повний роз�
в'язок, що дозволяє отримати явні формули для
невідомих p* і M [10, pp. 344 — 349].

A. У випадку, коли p > 0,5, поставлені задачі
мають такий розв'язок:

1)  

2)  M=M(k)= ∝
Тобто агент з ймовірністю 1 � p* > 0 назав�

жди залишається у своїй юрисдикції.
B. Для випадку, коли p < 0,5, розв'язок по�

ставлених вище задач такий:
1)  p* = 1

2)  

Агент майже напевно прийме рішення
мігрувати і мігрує (в середньому) через M(k)
кроків.

C. У тому випадку, коли  p=0,5, результати
будуть такими:

1)  p* = 1
2)  M = ∝.
Математичне очікування кількості кроків до

міграції прямує до нескінченності. Інакше ка�
жучи, за кінцеву кількість кроків агент не
мігрує.

Розглянемо детальніше кожний сценарій і
його потенційний вплив на економічних аген�
тів.

Проведемо серію експериментів з умовним
агентом для емпіричного спостереження опи�
саних результатів. Припустимо, що економіч�
ний агент приймає рішення стосовно того, чи
залишатися йому у юрисдикції, в якій він діє, і
яка представляє собою межі ігрового світу, чи
покинути її, базуючись на поточному рівні за�
доволеності юрисдикцією.
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Нехай початковий рівень задоволеності ста�
новить 10 умовних одиниць. Припустимо, що
умови юрисдикції скоріше не задовольняють
агента і ймовірність прирощення добробуту за
одиницю часу становить p = 0,4, а ймовірність
зменшення добробуту, відповідно, — q=0,6.

Проведемо 10 прогонів описаної моделі при
наведених параметрах та усереднимо змоде�
льований рівень добробуту покроково на кож�
ному такті. Отриману динаміку середнього
рівня добробуту при умові більш ймовірних не�
сприятливих результатах, які зменшують доб�
робут агенту зображено на рисунку 1.

Як показано на рисунку, момент, в якому
добробут агента стає рівним 0, тобто агент
мігрує, досягається на 51 модельному кроці.

На підставі наведеної вище моделі розра�
хуємо очікувану кількість кроків М до того мо�
менту, коли агентом з зазначеним початковим
рівнем добробуту буде прийняте рішення про
те, щоб покинути свою юрисдикцію:

 .

Отриманий результат збігаються зі спосте�
режуваними емпіричними результатами прого�
ну моделі.

Розглянемо випадок, коли умови юрис�
дикції є сприятливими для агента. Візьмемо
ймовірність росту добробуту на кожному ок�
ремому такті моделі рівною p = 0,6, а ймо�
вірність несприятливого для агенту результа�
ту на кожному кроці q = 0,4. Початкове зна�
чення добробуту агента залишимо рівним 10.

Оцінено ймовірність того, що агент взагалі
коли�небудь мігрує з описаної юрисдикції:

 .

Тобто навіть з негарантованим позитивним
результатом на кожному кроці свого еконо�
мічного життя (а тільки з 60% ймовірністю по�
зитивного результату) агент покине таку юрис�
дикцію лише з ймовірністю 1.7%.
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Рис. 1. Динаміка середнього добробуту економічного агенту при p=0,4

Джерело: авторська розробка.

Рис. 2. Динаміка середнього добробуту економічного агенту при p=0,6
Джерело: авторська розробка.
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Проведемо далі серію емпіричних спостере�
жень за моделлю з наведеними параметрами. Як
і для першого експерименту, зробимо 10 про�
гонів і покроково усереднимо отримані в кож�
ному з них значення. Одержані результати зоб�
ражені на рисунку 2.

Як видно на рисунка 1, середнє значення
добробуту має яскраво виражений позитивний
зростаючий тренд. Також нульового добробу�
ту, при якому агент здійснив би міграцію не
було досягнуто на жодному з 300 спостережу�
ваних модельних кроків в жодному з прогонів
моделі.

ВИСНОВКИ
Було розроблено математичну модель руху

агентів�власників фактору виробництва на
підставі алгоритму випадкового блукання з
урахуванням добробуту агента. З її допомогою
було оцінено потенційну ймовірність міграції
агенту�власника фактору і середню кількість
кроків до її здійснення. Проведено серію емпі�
ричних експериментів для спостереження
отриманих результатів.
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