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GENESIS OF SCIENTIFIC METHODS RESEARCH AT THE LEVEL OF AGRIBUSINESS
Поглиблюється тлумачення змісту поняття "методи дослідження", обгрунтовується теоретичний зміст методів
дослідження та їх походження, з'ясовується ієрархія методів дослідження на основі ієрархії об'єктів дослідження та
відповідних знань (наук) цим об'єктам.
Interpretation of the concept of "research methods", justified the theoretical content of research methods and their
origin, it turns out a hierarchy of research methods on the basis of the hierarchy of research and relevant knowledge
(science) those objects.

Ключові слова: методи, генезис, об'єкт пізнання, ієрархія, методологія дослідження, суб'єк8
ти агробізнесу.
Key words: methods genesis, the object of knowledge, hierarchy, research methodology, the subjects
of agribusiness.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Хоч ситуація залишається поки що приG
крою, але заради наукової істини належить виG
знати той факт, що серед науковоGпедагогічних
працівників, які безпосередньо керують підгоG
товкою магістерських і дисертаційних робіт, ще
не визріла і не сформувалась принципово тиG
пова позиція щодо методології дослідження в
аграрному бізнесі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серцевиною методології дослідження безG
заперечно є методи дослідження, сутність яких
в наукових публікаціях та в навчальній літераG
турі теж тлумачаться неоднозначно, а їхній геG
незис з'ясовується поGрізному. Серед авторів
Передплатний індекс 21847

цих джерел є: Андрійчук В.Г. [1], ГальчинсьG
кий А.С. [2], Ганін В.І. [3], Єрмаков О.Ю. [4],
Кандиба А.М. [5], Клименко М.О. [6], КруG
шельницька О.В. [7], Сурмін Ю.П. [8], ЦехміG
строва Г.С. [9], Шейко В.М. [11], та інші. Такий
стан цієї справи потребує подальших досліG
джень.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Поглибити поняття "методи дослідження"
на рівні суб'єктів агробінесу та з'ясувати їх геG
незис.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Серед наукових публікацій, присвячених
методам дослідження, є грунтовна праця

3

АГРОСВІТ № 9, 2016
Ю.П. Сурміна "Майстерня вченого", в якій
автор з посиланням на першоджерела навоG
дить наступні приклади тлумачення поняття
"методи дослідження":
— "…діяльність, спрямована на об'єкт з меG
тою одержання знань про нього";
— "…правильний шлях, засіб досягнення
будьGякої мети";
— "…засіб пізнання, спосіб відтворення
дійсності в нашій свідомості";
— "…система принципів та правил практичG
ної і теоретичної діяльності";
— "…сукупність систематизованих пізнаG
вальних операцій";
— "…сукупність пізнавальних процедур";
— "…сукупність відносно рівнозначних опеG
рацій";
— "…система дій з досягнення поставлених
цілей";
— "…сукупність принципів, процедур і конG
кретних методик";
— "…форма зв'язку дослідника з об'єктом
дослідження";
— "…засіб…вдосконалення і розвитку
знань";
— "…один з інтеграційних механізмів наG
уки" [8, с. 120].
Вагомість поняття "методи дослідження" та
його складність підтверджується багатоваріанG
тними визначеннями, що наведені в огляді джеG
рел, використаних Ю.П. Сурміним. Певно, ця
обставина стала на заваді самому Ю.П. СурміG
ну на основі проведеного аналізу сформулюG
вати однозначне тлумачення терміну "метод".
В його авторському розумінні "метод — сукупG
ність певних правил, прийомів, норм пізнання,
оцінки або дії" [8, с. 120]. Уважний аналіз цьоG
го визначення викликає сумнів з приводу того,
що в цьому реченні підмет "метод" з'ясовуєтьG
ся п'ятьма присудками — "правила, прийоми,
норми пізнання, оцінки або дії", які не є синоG
німами. Читачеві таке розмите визначення сутG
ності поняття "метод" зрозуміти важко.
Різні варіанти визначення цього поняття маG
ють місце в працях Пономаренко Л.А. [12, с. 9],
Єрмакова О.Ю. [4, с. 198], Цехмістрової Г.С. [9, с.
80], Крушельницької О.В. [7, с. 78], Кандиби А.М.
[5, с. 63], Клименко М.О. [6, с. 57]. Авторське
тлумачення методу дослідження теж офіційно
оприлюднене, але воно потребує деяких додатG
кових коментарів, щоб дійти до читача [10].
У цьому контексті суттєво чітко і однозначG
но стверджувати, що методи дослідження існуG
ють у двох іпостасях, а саме: методи як явище в
практичній роботі дослідника і методи як науG
кове поняття, тобто елемент науки.
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ПоGперше, методи в практичній діяльності
дослідника — це явище, яке полягає в тому, що
дослідник використовує певні способи у формі
дій, операцій, робіт для виконання функціоG
нальних (процесуальних) елементів змісту доG
слідження. При цьому дія дослідника є елеменG
тарною (простою) функцією, а операція —
складною функцією, бо вона складається з певG
них дій. Робота буде ще складнішою функцією,
бо вона є в натурі сукупністю операцій.
ТомуGто елементарний метод дослідження
як явище — це спосіб дослідження у формі виG
конання конкретної дії. Це простий метод. А
методи у формі виконання окремих операцій і
робіт будуть складними, тобто такими, що
складаються з простих методів. Таким складG
ним методом є експеримент.
Наприклад, експериментальна перевірка
гіпотези про вплив на прибуток торгівельної
фірми тривалості зберігання бананів у холоG
дильнику та ціни їх реалізації в локальному реG
гіоні може розглядатись як робота. У цій роG
боті наявна низка операцій: щодобове встановG
лення зростання вартості зберігання; щодобоG
ве виявлення нестандартних плодів для терміG
нової реалізації; постійне спостереження за
динамікою цін на ринку, їх фіксування та
аналіз. Остання операція складається з простих
дій — щодобове спостереження за ціною реаліG
зації бананів на ринку регіону, фіксування ціни
в пам'яті виконавця роботи або на паперових
чи електронних носіях інформації, побудови
графіка зміни цін протягом певного періоду
часу за допомогою комп'ютера або вручну на
папері. Саме ці прості дії і будуть аналогами
елементарних способів: зчитування цінників з
використанням органів зору з подальшим фікG
сування цін в пам'яті виконавця або шляхом
запису рукою оператора на папері. ФіксуванG
ня цін полегшує використання електронних
пристроїв — сканерів, фотоапаратів і т.п.
Отже, методи дослідження як явище — це
способи дослідження у формі виконання досG
лідником дій (прості елементарні методи), опеG
рацій (складні методи), робіт (надскладні меG
тоди).
ПоGдруге, лінгвістичний аналіз змісту кожG
ного методу дослідження незалежно від його
складності свідчить про те, що в ньому закодоG
вана відповідь на запитання "як?", тобто як виG
конувати окрему дію, як виконувати окрему
операцію, як виконувати окрему роботу. Це
свідчить про те, що діяльність дослідника не
довільна, а вона регламентується певними об'єкG
тивними чинниками, а саме: законами і принG
ципами (правилами). З цих позицій можна
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стверджувати, що метод як теоG
Приклади
Приклади наук
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про об
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’єкти
ретичне поняття — це спосіб реG
Об’єкт
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дослідження
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і є її складовим елементом.
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духовний світ
світ
тому числі, і в економіці аграрних
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принципи, а на їх основі формуG
Суспільне
Соціологія
люються специфічні методи досG
Соціологія
Суспільне життя
життя
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поглиблення чи поновлення наG
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Аграрна економіка
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Аграрне виробництво
виробництво
об'єкта дослідження вищого поG
рядку — агровиробництва з відG
повідними знаннями про нього —
аграрною економікою. В свою
Економіка
Економіка підприємства
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бізнесу
чергу об'єкт аграрного виробG Суб’єкт
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дослідження вищого по відноG
Рис. 1. Схематичне зображення ієрархії однорідних груп
шенню до нього порядку, який
об'єктів дослідження прикладами знань про них
називається суспільне виробницG
Це означає, що для дослідження на рівні
тво з відповідними знаннями про нього у формі
загальної економічної теорії. Аналогічно сусG суб'єктів аграрного бізнесу крім своїх "рідних"
пільне виробництво є свого роду елементом методів як способів використання знань науки
об'єкта дослідження — суспільства, з притаG "економіка агроформувань" до цієї справи заG
манними йому науками. І нарешті суспільство, лучатимуться методи наук вищих ієрархічних
відповідно, є частиною глобального об'єкта рівнів, а саме: аграрної економіки, економічної
дослідження — усього матеріального і духовG теорії, соціології, філософії, тощо.
Зображена на рисунку 1 схема ієрархічних
ного світу з відповідними знаннями на його
рівні. Текстовий опис цього явища краще рівнів об'єктів дослідження з прикладами
сприймати, користуючись рисунком 1, що відповідних знань допомагає з'ясувати генезис
містить ієрархічні рівні груп об'єктів дослідG широко вживаних в наукових публікаціях слоG
восполучення "загальнонаукові методи досліG
ження та приклади відповідних знань.
Отже, об'єкти дослідження утворюють дження" в галузевих суб'єктах агробізнесу,
своєрідний ієрархічний ланцюг — до елеменG тобто різних організаційноGправових формах
тарного об'єкта (суб'єкта аграрного бізнесу) і агроформувань.
від глобального об'єкта (всесвіту). АналогічG
ний ієрархічний ланцюг логічно мусить мати
ВИСНОВКИ
місце і в знаннях (науках)відповідно до кожG
Встановлено, що поняття "методи дослідG
ного об'єкта, а паралельно і ланцюг методів жень" належить тлумачити в двох варіантах:
дослідження як складових елементів кожної згідно першого варіанта — це явище в пракG
науки.
тичній роботі дослідника, суть якого полягає в
Об'єкт пізнання на мікрорівні "аграрне підG певних способах у формі дій, операцій і робіт
приємство" є елементарною частинкою об'єктів виконання функціональних елементів змісту
вищого рівня, а відповідно і знання про нього дослідження; згідно другого варіанта — це споG
не можуть існувати ізольовано від знань (наук) соби використання наявних знань (законів і
про об'єкти вищого рівня. А тому при дослідG принципів) кожної науки для отримання нових
женні суб'єктів аграрного бізнесу в певній мірі знань.
крім своїх специфічних знань об'єктивно викоG
Наукові дослідження на рівні суб'єктів агG
ристовуються знання (методи дослідження) рарного бізнесу проводяться з використанням
вищих рівнів.
знань, акумульованих в теорії економіки
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підприємств. Специфіка знань про суб'єкти агG
рарного бізнесу формує ("породжує") спеG
цифічні методи наукового дослідження на праG
вах самостійної класифікаційної групи.
Знання про об'єкти дослідження вищих поG
рядків також формують ("породжують") відпоG
відні методи пізнання, які в обов'язковому поG
рядку або в міру доцільності використовуютьG
ся паралельно зі специфічними методами і
складають класифікаційну групу загальнонауG
кових методів.
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FACTOR ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PROFITABILITY
Досліджено економічний зміст дефініції "фактор", визначено систему факторів впливу на прибутковість, об5
грунтовано їхню класифікацію, виокремлено і проаналізовано сучасні ключові фактори забезпечення сталої і зрос5
таючої прибутковості сільськогосподарських підприємств.
The economic content of the definition of "factor" was defined, a system of factors of influence on profitability was
identified, their classification was proved, the current key factors to ensure sustainable and growing profitability of
agricultural enterprises were singled out and analyzed.

Ключові слова: фактор, прибутковість, прибуток, рівень рентабельності, сільськогоспо8
дарські підприємства, технічна оснащеність, менеджмент.
Key words: factor, profitability, profit, level of profitability, agricultural enterprises, technical
equipment, management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Для будьGяких сільськогосподарських
підприємств ринковоGпідприємницького спрямуG
вання, незалежно від їхньої організаційноGпраG
вової форми, головною метою є максимізація
прибутку. Його обсяги і рівень рентабельності —
критерії і головні показники ефективності госG
подарської діяльності агропідприємств. ПрибуG
ток вони використовують на різні цілі, виходячи
із конкретних обставин для даного підприємства,
необхідності вирішення ключових проблем. Нині
для абсолютної більшості агропідприємств і
сільського господарства в цілому такою проблеG
мою є незадовільний стан технікоGтехнологічної
оснащеності більшості сільськогосподарських
підприємств. За даними науковців, наявність осG
новних засобів в аграрних підприємствах УкраїG
ни становить лише близько 17—20% від технолоG
гічної потреби. У цілому за рівнем технічної осG
нащеності вітчизняне сільське господарство нині
відстає від сільського господарства країнGчленів
ЄС у середньому в 8—10 разів. В економічно виG
сокорозвинених країнах світу вже сформовані і
функціонують постіндустріальні або інноваційні
моделі сільського господарства. Саме тому нині
для сільського господарства нагальною "…є неG
обхідність формування в Україні вже у найбG
лижчій перспективі інноваційної моделі розвитG
ку сільського господарства, спроможної забезG
печити його стійке прискорене зростання" [7, с.
13].
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Розбудова такої моделі потребує чималих
коштів для інвестицій, які забезпечать розширеG
не відтворення галузі на інноваційних засадах.
Внутрішніми джерелами таких коштів на підприєG
мствах можуть бути амортизаційні відрахування,
доходи від емісії та продажу цінних паперів, заG
лучення коштів працівників підприємств і банків.
У сучасних умовах амортизаційній політиці приG
таманна низка проблем. Сільське господарство
поки що непривабливе для залучення коштів
зовнішніх інвесторів і банків. Саме тому реалії
сьогодення диктують необхідність використання
преважної частки прибутку як джерела розшиG
реного відтворення і передусім для технічного
переоснащення сільськогосподарського виробG
ництва. Цілком очевидно, що такий напрям виG
користання прибутку в майбутньому істотно
вплине на підвищення прибутковості агровиробG
ників. "Вирішення проблеми дохідності в агроG
промисловому комплексі неможливе без формуG
вання сучасної матеріальноGтехнічної бази виG
робництва продукції" [5, с. 26].
На сьогодні обсяги одержаного прибутку в
секторі сільськогосподарських підприємств
істотно поступаються потребам коштів, необG
хідних для переоснащення їх технікоGтехнолоG
гічної бази. Купівельна спроможність аграріїв
дозволяє покрити потребу в машинах та обG
ладнання не більше, ніж на 20% [3].
З огляду на викладене вище, логічно витіG
кає ключове завдання, яке необхідно вирішуG
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вати більшості сільськогосподарських підприG
ємств — істотно підвищити обсяги прибутку і
рівень рентабельності (як мінімум до 40—50%).
Натомість у 2014 р. рівень рентабельності всієї
діяльності підприємств в галузі сільського госG
подарства України становив 8,8%, а операційG
ної діяльності 21,1% [6, с. 53].
Маса і норма прибутку сільськогосподарсьG
ких підприємств та рівень рентабельності виробG
ництва визначаються великою кількістю факG
торів. Дослідження цього аспекту прибуткоG
вості важко переоцінити. Тут особливо чітко
проявляється тісний зв'язок теорії з практикою.
Перша, зрозуміло, має розробити теоретикоG
методологічні основи для другої, науково обG
грунтувати систему факторів, визначити її склаG
дові, виокремити ключові, економічно обгрунG
тувати оптимальне співвідношення різних факG
торів. Зрештою жодна проблема в економіці не
може бути успішно вирішена без теоретично
обгрунтованих положень. Система факторів
впливу на прибутковість не виключення з цього
положення. Більш того, прибутковість вітчизняG
них сільськогосподарських підприємств, не дивG
лячись на певні зрушення, не досягла належноG
го рівня. Щоб її підвищити, необхідно привести
в дію всю сукупність факторів впливу на неї. А
це в свою чергу надає особливої актуальності
дослідженню факторів (чинників), які позитивG
но впливають на прибутковість.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

ТеоретикоGметодологічні та прикладні пиG
тання прибутковості в цілому і факторів вплиG
ву на неї зокрема, втілені в працях науковців
В.Я. Амбросова, В.Г. Андрійчука, Л.А. БурG
кової, В.Я. МесельGВеселяка, П.Т. Саблука,
О.М. Саприкіної, О.Ю. Скоромної та ін. Попри
значну увагу до даної проблеми, залишається
не вирішеною низка питань, пов'язаних з клаG
сифікацією факторів впливу на прибутковість,
виокремлення пріоритетних, пошук шляхів
підвищення прибутковості сільськогоспоG
дарських підприємств в умовах, коли вони маG
ють включитися в Європейський простір.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є теоретикоGметодологічне
обгрунтування та розробка концептуальних
засад щодо економічного змісту дефініцій
"фактор", визначення системи факторів вплиG
ву на прибутковість сільськогосподарських підG
приємств, виокремлення і аналіз ключових факG
торів забезпечення їхньої сталої і зростаючої
прибутковості.
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Дослідження факторів впливу на прибутG
ковість сільськогосподарських підприємств
почнемо із вияснення змісту низки дефініцій,
що пов'язані з цією тематикою.
У словнику іноземних мов термін "фактор"
[лат. factor — виробляючий] має декілька виG
значень.
1. Рушійна сила, причина якогоGнебудь явища,
процесу або їхня істотна ознака. 2. Теорія факG
торів, що розглядає історичний розвиток як реG
зультат взаємодії різних і однаково важливих за
своїм значенням факторів. У контексті прибуткоG
вості дефініцію "фактор" (або "чинник") доцільно
визначити як причинноGнаслідкову залежність.
Тобто один процес (подія, явище) породжує друG
гий і передує йому в часі. Перший є причиною, друG
гий — результатом, наслідком. Тут маємо аналоG
гію з дією об'єктивних економічних законів. Якщо
йдеться про фактор як діючий, причинноGнаG
слідковий процес, то йому притаманні такі ознаG
ки: об'єктивність і усталеність (стійкість); масовість
й істотність; повторюваність.
У наукових працях вітчизняних дослідників
відносно факторів впливу на прибутковість (або
факторів прибутковості), як і щодо більшості екоG
номічних досліджень, можна виділити спільні й
відмінні, а іноді і альтернативні точки зору.
Практично загальновизнаними положенняG
ми з цієї тематики є наступні.
Прибутковість знаходиться під впливом веG
ликої кількості факторів. У сукупності вони утG
ворюють систему. При цьому важливо підкресG
лити, що окремі фактори впливу на прибутковість
підприємства взаємопов'язані, інтегровані, утвоG
рюють комбінацію, систему взаємозалежних
факторів. У певній мірі вона має суперечливий
характер. Звідси потреба формування ефективG
ної комбінації факторів впливу на прибутковість
сільськогосподарських підприємств.
Науково обгрунтованим є положення науG
ковців щодо виокремлення в системі факторів
прибутковості двох ключових підсистем: суG
купність внутрішніх (ендогенних) і зовнішніх
(екзогенних) факторів. Такий поділ зумовлеG
ний у першу чергу тим, що кожне товарне
підприємство є відкритим, має двоїсту прироG
ду — приватну і суспільну, тобто, з одного
боку, самостійно вирішує такі питання: що, як,
скільки, для кого, з ким виробляти, а з іншого
— враховує відповідну кон'юнктуру ринку.
Крім того, прибутковість в тій чи іншій мірі
залежить від держави. При цьому вона може її
зменшувати чи збільшувати за рахунок податків,
або активно стимулювати зростання передусім
через цінову і кредитну політику держави.
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2016
Сукупність екзогенних факторів фактично
утворює макросередовище, у якому функціонує і
розвивається кожна агробізнесова структура.
Воно в свою чергу представлено сукупністю факG
торів, що не піддаються впливу з боку підприємств.
Проте ці зовнішні сили з різним ступенем активG
ності створюють сприятливе, або загрозливе сеG
редовище для розвитку господарськоGбізнесової
діяльності. Основними факторами макросередоG
вища сільськогосподарського підприємства є екоG
номічне, природноGекологічне, інформаційне, наG
уковоGтехнічне, політикоGправове, соціальноG
культурне і міжнародне середовище.
Внутрішнє середовище — це елементи та
фактори, що визначають внутрішній стан розG
витку підприємства й ефективність його діяльG
ності. Йдеться про цілі та завдання, технології,
структуру, потенціал, економічну й екологічну
культуру, ефективність виробництва, розподіл,
обіг, маркетинг та соціальну ефективність [8].
Дослідження публікацій вітчизняних науG
ковців показує наявність різних підходів і криG
теріїв щодо кількості факторів впливу на приG
бутковість сільськогосподарських підприємств
і виокремлення головних. П.Т. Саблук у доG
повіді на Десятих річних зборах ВсеукраїнсьG
кого конгресу вчених економістівGаграрників
"Проблеми забезпечення дохідності агропроG
мислового виробництва в Україні в постіндусG
тріальний період" виділяє 11 внутрішніх і 11
зовнішніх факторів впливу на прибутковість
сільськогосподарських підприємств. У цій же
доповіді він зазначає, що дохід підприємства
залежить від чотирьох головних чинників: обG
сягу реалізації; структури і собівартості проG
дукції та рівня середніх реалізаційних цін. Це
чинники першого порядку. Але кожен з них
зазнає впливу інших чинників, які охоплюють
практично всі складові і зовнішнього, і внутріG
шнього економічного середовища.
Відносно порівняльної значимості внутG
рішніх і зовнішніх факторів впливу на прибутG
ковість, то П.Т. Саблук вважає, що головні чинG
ники посилення дохідності знаходяться у сфері
дії безпосередніх суб'єктів господарювання.
Але в цьому відношенні посилюється сутність і
значення впровадження регіональної політики
державної підтримки села. Економічний інтеG
рес господарювання в аграрній сфері (як і в
будьGякій іншій) значною мірою залежить від
зовнішніх факторів, які в ринкових умовах карG
динально змінили порядок формування доходів
у сільськогосподарських підприємствах. ВимоG
гою часу стала необхідність виробляти те, що
можна продати й одержати необхідний прибуG
ток [5].
Передплатний індекс 21847

Чимало науковців щодо рівня прибуткоG
вості стверджують, що на неї впливає значна
кількість факторів, але найважливішими з них
є ціна продукції та її собівартість. Інші фактоG
ри — це фактори другого порядку, які мають
побічний вплив на рентабельність.
Нерідко науковці підкреслюють домінантG
ність того чи іншого фактора впливу на прибутG
ковість без співставлення з іншими. Частіше
всього називають: матеріальноGтехнічну базу
підприємства; їхні розміри; відносини власності;
організаційний чинник; стан ринковоGпідприєG
мницького середовища; аграрна політика дерG
жави. Усі вони щодо сільськогосподарських
підприємств України потребують окремого досG
лідження. Тут викладемо лише деякі теоретичні
узагальнення щодо системи факторів впливу на
прибутковість сільськогосподарських підприG
ємств, розподілу їх на ендогенні і екзогенні, пряG
мого та опосередкованого впливу.
На основі вивчення літературних джерел
науковців аграрного профілю, узагальнення і
критичний підхід до викладених їхніх поглядів,
зарубіжний та вітчизняний досвід, логіка, а таG
кож об'єктивний аналіз щодо системи факторів
впливу на прибутковість, їх класифікації і виG
окремлення ключових, дають підстави сформуG
лювати наше власне бачення цих питань.
У реальній господарській діяльності агроG
підприємств цілком очевидно, що на їхню прибутG
ковість впливає сукупність (система) факторів,
що безпосередньо визначають розміри прибутку
та рівень прибутковості. Внутрішні фактори форG
муються на мікрорівні, тобто знаходяться в госG
подарстві. Оскільки фундамент сільськогоспоG
дарського підприємства становить його технікоG
людська система і земельні ресурси, то їхня
кількість і якість визначають потенціал прибутG
ковості. Перед кожним підприємством стоїть завG
дання повного й ефективного використання усіх
наявних виробничих ресурсів (технікоGлюдської
системи і землі). Тільки в цьому разі вони із факG
торів у потенції стають факторами прямої дії на
прибутковість підприємств. Обмеженість реG
сурсів змушують підприємство підвищувати
ефективність їхнього використання. Це головне
завдання організації виробництва (менеджменG
ту підприємств). Зрештою це дає змогу при тих
же ресурсах підвищити прибутковість.
Зовнішні фактори формуються на рівні макG
росередовища і не піддаються впливу з боку
агропідприємств, тобто вони є неконтрольоваG
ними ними. На сьогодні у всіх економічно розG
винених країнах особливе значення має дерG
жавна аграрна політика в широкому значенні
цього поняття, починаючи із створення правоG
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вого поля і закінчуючи регулюванням аграрноG
го ринку (передусім цінова політика держави).
Важливе значення має стан ринковоGпідприєG
мницького середовища.
Окреме місце в системі факторів впливу на
прибутковість сільськогосподарських підприG
ємств належить пограничним (проміжним) факG
торам. Вони водночас є і внутрішніми, і зовнішнG
іми. Основний серед них — це витрати виробницG
тва. Оскільки значна їхня частка залежить від цін
на покупні засоби виробництва, які визначаютьG
ся ринком, то в цьому аспекті собівартість —
зовнішній чинник. Але вона значною мірою залеG
жить від продуктивного й раціонального викориG
стання виробничих ресурсів (уречевлених, людсьG
ких, землі). І в цьому відношенні витрати підприєG
мства є внутрішнім чинником впливу на прибутG
ковість. В Україні в собівартість включається й
орендна плата за землю, розмір якої визначаєтьG
ся зовнішніми умовами.
Особливу групу становлять проміжні факG
тори, що є такими з точки зору їх формування
і впливу на прибутковість. Йдеться передусім
про створення по ініціативі декількох сільськоG
господарських підприємств й інших агровиробG
ників різних спільних структур. Вони, як праG
вило, виконують постачальноGзбутові й переG
робноGобслуговуючі функції. В країнах ЗахоG
ду таким фактором є кооперація фермерських
господарств за різноманітними напрямами.
Причому створення і розвиток обслуговуючих
кооперативів традиційно підтримувався суспG
ільством і державою. За великим рахунком,
фактор обслуговуючих кооперативів — це заG
хист фермерських господарств від значного
диспаритету цін, від свавілля посередників. При
цьому мова не йде про виробничі кооперативи.
Стосовно їх, то йдеться про створення нової
організаційноGправової форми господарюванG
ня, за якої досягається ефект масштабу виробG
ництва. Тобто це вже внутрішній фактор.
Вважаємо, що немає принципового значенG
ня питання щодо виокремлення тієї чи іншої
кількості факторів впливу на прибутковість.
Адже класифікація взагалі — це один із прийоG
мів економічного аналізу. Природа не класиG
фікує. Це прерогатива науковців, які залежно
від об'єкта і мети дослідження здійснюють розG
поділ факторів впливу на прибутковість агроG
підприємств. Тобто класифікація має враховуG
вати цілі дослідження.
Більш важливим є виокремлення окремих
блоків у системі факторів: економічний; соG
ціальний; організаційноGправовий; екологічний.
А в кожному з них групи факторів, у яких доG
цільно виділити домінантний, ключовий. Тобто
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важливо підкреслити той факт, що весь комплекс
внутрішніх і зовнішніх факторів діє системно й
одночасно. Але вплив окремих з них є різнопоG
тужним, а нерідко і різноспрямованим. І в цьому
контексті як теоретично, так і практично важлиG
во визначити домінантний фактор, характер і
міру його впливу на прибутковість. Цілком можG
ливо, виокремлення двох чи навіть більше факG
торів першого порядку. Який із численних факG
торів впливу на прибутковість агроформувань є
домінантним? Однозначної відповіді серед науG
ковців не існує. При цьому одні надають переваG
гу технікоGтехнологічній оснащеності підприємG
ства і, зрозуміло, її ефективному використанню,
другі менеджменту, треті оптимальним розмірам
підприємства. У цьому зв'язку наведемо декільG
ка положень вчених економістівGаграрників щодо
забезпечення стратегічної стійкості агроG
підприємств, що має пряме відношення до їхньої
прибутковості. Автори виділяють виробничі, техG
нологічні, фінансові, маркетингові, соціальні,
екологічні фактори. Але для того, щоб обгрунG
товано визначити ці фактори стосовно сільськоG
господарських підприємств, необхідно врахуваG
ти специфічні особливості їх функціонування.
Це, зокрема, залежність від природноGкліматичG
них факторів та появи, у зв'язку із цим, додаткоG
вих ризиків, низькою оборотністю оборотних
активів, яка залежить від природноGбіологічноG
го циклу випуску продукції, нерівномірністю гроG
шового потоку за періодами року, низькою
ліквідністю активів та ін. Крім того, необхідно
враховувати ту обставину, що сільськогоспоG
дарське виробництво перебуває під впливом не
лише економічних, а й соціальноGполітичних факG
торів, пов'язаних із продовольчою безпекою дерG
жави та доступністю продовольства для всіх каG
тегорій населення. Це змушує уряд часто вдаваG
тися до не ринкових методів формування цін на
продовольчі ресурси, що ставить виробників агG
рарної продукції в нерівні умови порівняно з
іншими суб'єктами ринку.
Наступна група факторів забезпечення
стратегічної стійкості сільськогосподарських
підприємств відноситься до відповідних харакG
теристик їх внутрішнього середовища. Це стоG
сується в першу чергу технологічних, кадрових
і організаційноGвиробничих факторів, а також
якості менеджменту. Зокрема впровадження
прогресивних енергозберігаючих технологій
вирощування сільськогосподарських культур і
тварин дає можливість знизити витрати на виG
робництво і зменшити ризики, зв'язані з негаG
тивним впливом природноGкліматичних факG
торів. Наявність у підприємстві висококваліG
фікованих кадрів, здатних приймати рішення в
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нестандартних ситуаціях, також зменшує риG
зики і підвищує стратегічну стійкість підприG
ємств [7, с. 740—741].
Якщо виходити з того незаперечного факту,
що в кінцевому підсумку прибуток — це різниG
ця між ринковою ціною виробу (чи послуги) і
витратами на його виробництво й реалізацію
(повна собівартість), то в цьому контексті, на
наш погляд, слід виокремити два домінантних
фактори прямої дії — собівартість і ціна (зроG
зуміло, що обсяги прибутку визначаються розG
мірами цих факторів). Інакше кажучи, на вищоG
му щаблі загальної сукупності факторів впливу
на прибутковість знаходяться два фактори. А
вже потім з метою найповнішого розкриття проG
блеми, що вивчається, слід визначати фактори,
які впливають на собівартість і ринкові ціни.
Сутність собівартості продукції в сільськогосG
подарських підприємствах, її види, класифікація
витрат, їхній поділ на постійні й змінні — усі ці
питання достатньо повно висвітлені не тільки в
науковій, але і в навчальній економічній літераG
турі. Саме тому розглянемо тільки положення
щодо собівартості як чинника впливу на прибутG
ковість підприємств, на яке, на наш погляд, не
звертається належної уваги з боку науковців.
Більшість з них вважають, що рівень витрат
— це лише "один із факторів, який впливає на
рівень прибутку". Є всі підстави вважати, що
"рівень витрат" — це не просто "один із факторів,
який впливає на рівень прибутку". Це особливий
фактор прямої дії, у якому проявляється,
фіксується кінцевий ефект дії усіх внутрішніх
факторів і в значній мірі зовнішній, а саме:
вартість (ціни) на засоби виробництва, що купує
сільськогосподарське підприємство в підприємG
ствах першої сфери АПК (амортизаційні відраG
хування, вартість мінеральних добрив, пального
і мастильних матеріалів, оплата послуг і робіт
стороннім організаціям і т.ін.). Цілком очевидно,
що вартість покупних матеріальних витрат і поG
слуг "арифметично" включається в ціну вироблеG
ної продукції поряд з амортизаційними відрахуG
ваннями. Від самого підприємства залежить лише
раціональне й ефективне їхнє використання.
Відносно співвідношення двох складових соG
бівартості продукції — ендогенної і екзогенної,
то в міру розвитку суспільного поділу праці, поG
глибленням виробничої спеціалізації агроG
підприємств, вони все більше використовують
покупні засоби виробництва в підприємств треG
тьої сфери АПК. Відповідно в собівартості зроG
стає частка цінового чинника. Так, у структурі
витрат на виробництво сільськогосподарської
продукції в сільськогосподарських підприємG
ствах України частка матеріальних витрат, які
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увійшли до собівартості продукції у 1990 р., стаG
новила 49,4%, а в 2014 р. 80,8% [6, с. 59].
Питання цін на аграрному ринку — об'єкт
спеціального дослідження. Тут лише зазначимо,
що ціновий фактор відносно агропідприємств,
які не є монополістами чи олігополістами, є для
них екзогенними. Вони не можуть вплинути на
нього. Тобто підприємства мають адаптуватися
до існуючих ринкових цін на покупні засоби виG
робництва. Але й вони можуть вплинути на них
в подальшому. Так, у зарубіжних країнах немиG
нучою реакцією фермерів на диспаритет цін з
боку підприємств першої й третьої сфер АПК
стало створення й розвиток постачальноGзбутоG
вих кооперативів. Можливі й поодинокі дії агG
ровиробників, зокрема пошук таких ринків, на
яких більш сприятливі на даний момент ціни.
Важливим аспектом дослідження ринковоG
го складника собівартості продукції є її прямий
зв'язок із "надприбутком" як часткою прибутку
окремих підприємств. Він є наслідком дії стимуG
люючої функції ринку. При розкритті її змісту
допускається відповідність на ньому попиту і
пропозиції на даний товар і відповідно форG
мується ціна рівноваги на нього. Вона близька
до вартості товару. Її складовою є не соG
бівартість окремого товару, а суспільно неG
обхідні витрати. Вони формуються за суспільно
необхідних умов виробництва (середнього рівня
технікоGтехнологічної оснащеності, професійG
ної підготовки працівників, менеджменту, відпоG
відно й середня продуктивність та інтенсивність
праці, витрати сировини і матеріалів і т.ін.). Такі
витрати виробництва в умовах досконалого ринG
ку відшкодовуються в ціні рівноваги.
На практиці, як відомо, витрати приймають
форму витрат конкретного виробника, собіварG
тості його продукції. Кожний з них, керуючись
мотивом максимізації прибутку, намагається
мінімізувати останні. Тобто прагнення одержаG
ти додатковий (надлишковий) прибуток спонуG
кає його до зниження витрат живої й уречевлеG
ної праці. А це потребує приведення в дію усіх
чинників, що впливають на рівень продуктивG
ності праці і собівартість: продуктивність технG
ікоGтехнологічної бази виробництва, тобто
рівень його технічної оснащеності і технологій,
що застосовуються у виробництві; рівень кваліG
фікації працівників у широкому розумінні цьоG
го поняття; умови, організація і оплата праці;
рівень інтенсивності праці; розміри підприємG
ства (рівень концентрації виробництва); приG
родні чинники у сільському господарстві і деяG
ких інших галузях економіки. Продуктивне й
ефективне їх використання знижує собівартість
продукції в розрахунку на одиницю виробу.

11

АГРОСВІТ № 9, 2016
Ті підприємства, які першими впроваджують
досягнення НТП у виробництво, за даних ринG
кових цін, одержують додатковий прибуток
(окрім середнього по галузі) за рахунок більш
низької собівартості своєї продукції (порівняG
но із середньо суспільним рівнем). Кількісно цей
прибуток вимірюється як різниця між суG
спільними витратами і більш низькою собівартG
істю даного виробника. Цілком очевидно, що
такі підприємства мають більші можливості не
тільки для розширеного відтворення на екстенG
сивних, але й інтенсивноGінноваційних засадах.
Зрештою створюються умови для забезпечення
сталої і зростаючої прибутковості. З часом, зроG
зуміло, новітні види техніки і технологій, менедG
жменту стають надбанням більшості виробників,
а це приводить до того, що вже вони формують
суспільноGнеобхідний рівень витрат виробницG
тва і джерело цього додаткового прибутку пеG
рестає діяти. Але прагнення підприємців його
одержувати є неперехідним. Саме воно лежить
в основі постійного впровадження у виробницG
тво досягнень науковоGтехнічного прогресу і на
цих засадах забезпечення зростання прибуткоG
вості. В результаті виграє й суспільство. Тут маєG
мо приклад, коли "егоїстичні" інтереси товароG
виробників співпадають із суспільними.
Підприємства, у яких індивідуальні витрати менG
ше середньосуспільних, можуть і нерідко викоG
ристовують цінові методи конкурентної боротьG
би і тим самим зміцнюють й розширюють ринG
кову владу в даній ринковій ніші.
Таким чином, рівень витрат виробництва є не
просто одним із факторів впливу на прибутG
ковість підприємства. Це ключовий фактор, осG
кільки в умовах досконалого ринку підприємG
ство може збільшувати прибуток не за допомоG
гою маніпуляції ринковими цінами, а зниженням
витрат виробництва на засадах впровадження у
виробництво досягнень НТП, а також забезпеG
чення оптимальних розмірів підприємства, у
якому сукупні витрати виробництва в розрахунG
ку на одиницю виробу, є мінімальними. При цьоG
му важливо підкреслити, що джерело такого
надприбутку знаходиться у виробничому проG
цесі (на відміну від ринковоGмонопольного, за
рахунок нееквівалентного обміну на ринку). І це
вже технікоGтехнологічний і організаційний асG
пекти виробництва на рівні окремих підприємств
і, по можливості, зменшення витрат, пов'язаних
з реалізацією товарів.
Нами досліджені фактори збільшення приG
бутковості підприємств, які можна назвати циG
вілізованими. Але, як відомо, суб'єкти госпоG
дарювання з метою максимізації прибутку іноді
використовують і "нецивілізовані" чинники.
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Взагалі вони відомі і, на жаль, особливо пошиG
рені в країнах, у яких ринковоGпідприємницьG
ке середовище не досягло високого рівня розG
витку. Такою поки що є економіка України, у
т.ч. її аграрна сфера (низька якість продукції,
перевищений вміст нітратів, неправдива реклаG
ма і т.п.). Чи повинна в цьому природа ринкоG
вої економіки? Якщо йдеться про т.зв. класичG
ну модель з ринком досконалої конкуренції, то
вона має об'єктивний і спонтанноGдіючий меG
ханізм захисту покупця (споживача) від можG
ливих негативів використання виробниками
нецивілізованих факторів прибутковості. Цей
механізм описаний ще А. Смітом. Коротко його
зміст і дія в наступних положеннях.
В основі максимізації прибутку лежить конG
цепція "економічної людини", яка керується у
своїй діяльності егоїстичними, особистими
економічними інтересами і потребами. ПринаG
гідно зазначимо, що існування егоїстичних
інтересів визнавали раніше англійські філосоG
фи ХVІІ ст. (Т. Гобс та ін.). Але вони трактуваG
ли їх як руйнівну силу. А. Сміт проголосив
людський егоїзм природним фактором суспільG
ного поступу. Іншими словами, він робив особG
ливий наголос на значенні особистого інтереG
су як могутнього стимулу прогресивного розG
витку людського суспільства. Йдеться про те,
що максимізуючи прибуток, кожний товаровиG
робник, за умов жорстокої конкуренції за поG
купця, об'єктивно змушений розв'язувати низG
ку завдань, і насамперед, до мінімуму скорочуG
вати витрати на виробництво і реалізацію тоG
варів. При цьому він враховує їхню якість як
головний метод у конкурентній боротьбі. А це
потребує впровадження у виробництво досягG
нень НТП з метою розширення й удосконаленG
ня виробничих процесів, економії матеріальG
них, людських і фінансових ресурсів, підвищенG
ня кваліфікації працівників, удосконалення
менеджменту тощо. При цьому виробник зваG
жає на запити покупців і намагається найповG
ніше й найефективніше їх задовольняти. ЗрешG
тою продуктивність й ефективність виробницG
тва та якість продукції — головна турбота тоG
варовиробника. І це все контролює ринок чеG
рез споживача. Досконалий ринок також блоG
кує необгрунтоване підвищення ринкових цін.
Усе це в кінцевому підсумку блокує нецивіліG
зовані чинники максимізації прибутку, підG
штовхує, змушує підприємців до таких дій, які
йдуть на користь споживача і суспільства в ціG
лому. За висловом А. Сміта, товаровиробник і
не підозрює, що він цьому сприяє.
Разом з тим, потрібно підкреслити, що риG
нок досконалої конкуренції — це його теоретичG
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на модель. На практиці він не зустрічається, хоча
в "класичному" товарному виробництві теореG
тична модель досконалого ринку (як один з наG
укових методів дослідження реального ринку)
більшGменш відповідала реальній моделі. Однак
з часом розрив між ними збільшувався. І тут слід
звернути увагу на ту обставину, що результатом
"природного" розвитку ринкової економіки в
цілому і конкуренції зокрема, є концентрація
капіталу і виробництва. А коли цей процес доG
сягає певного рівня, виникає можливість, яка
часто приводиться в дію окремими виробникаG
ми, образно кажучи, вийти зGпід контролю ринG
ку. Тобто намагання максимізувати прибуток за
рахунок завоювання владної позиції на ринку,
зайняти олігопольне і навіть монопольне полоG
ження. Алгоритм розвитку досконалої конкуG
ренції нерідко набуває такого вигляду залежноG
стей: "досконала конкуренція — концентрація
виробництва — олігополія — монополія". ЗрешG
тою відбувається істотне послаблення захисних
дій конкуренції щодо використання нецивілізоG
ваних методів прибутковості товаровиробникаG
ми. У їхньому складі прийнято вважати, що пріоG
ритетне місце належить підвищенню цін, що,
зрозуміло, за даної собівартості, збільшує приG
буток без будьGяких на це витрат. Йдеться про
монопольно високу ціну, яка перевищує норG
мальну ціну на монопольний надприбуток. ОсG
танній — це економічна реалізація панування
монополіста (олігополістів) на ринку. Крім того,
у таких підприємствах, як правило, витрати виG
робництва нижчі суспільно необхідних і вони
одержують за рахунок цього надприбуток цивG
ілізованим шляхом. Джерелом монопольного
прибутку є кошти покупця їхньої продукції.
Відносно монопольно низьких цін, за якими моG
нопсонія купує товари, то джерелом надприбутG
ку в неї є відрахування з потенційного доходу
продавця.
Менша увага з боку науковців приділяєтьG
ся такому факторові збільшення прибутку як
зниження собівартості продукції за рахунок
погіршення її якості в широкому розумінні цьоG
го поняття, ухилення від прийнятих стандартів.
Шкода споживачам у цьому випадку не тільки
економічна, але й соціальноGдемографічна
щодо харчових продуктів (згубний вплив на
здоров'я людей, тривалість їхнього життя).
В Україні обидва фактори, наведені вище,
отримали широкий розвиток, насамперед щодо
партнерів сільського господарства по АПК.
Зрештою в міру послаблення досконалої конG
куренції посилюється використання нецивіліG
зованих чинників максимізації прибутку. Але
в сучасних моделях ринкової економіки (змішаG
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на, соціальноGринкова і т.п.) у складі госпоG
дарського механізму поряд з ринковим, посиG
лився державний. Ключовий аспект державноG
го регулювання економіки в країнах Заходу —
це той факт, що ринкова конкуренція захиG
щається державою різними економічними і адG
міністративними методами, антимонопольним
законодавством зокрема. І не менш важливим
є контроль держави за якістю продукції, особG
ливо харчових продуктів і сировини, з якої вони
виробляються, сприяння виробництву еколоG
гічно чистої (органічної) продукції.
Важливим практичним аспектом прибуткоG
вості є питання щодо визначення ключового,
домінантного фактора впливу на неї в їхній сиG
стемі і щодо двох складових. Наше бачення виG
рішення цього питання в тому, що порівняння
факторів впливу на прибутковість сільськогосG
подарських підприємств — справа непроста. І
не випадково дотепер не розроблена методика
визначення структури (питомої ваги) впливу
внутрішніх чинників на кінцеві результати госG
подарської діяльності сільськогосподарських
підприємств і їх прибутковості. Напевне, й зроG
бити це більшGменш точно неможливо.
Проте в працях окремих науковців навоG
дяться конкретні дані цього питання. НаведеG
мо декілька прикладів щодо тих чи інших факG
торів впливу на ефективність господарської
діяльності, а відповідно й прибутковість підG
приємств. У цілому по підприємству власність
визначає близько 10% успіху господарської
діяльності. Останні 90% залежать від складG
ної системи як об'єктивно діючих, так і свідоG
мо регульованих правових, економічних і
організаційних відносин, яка може бути визG
начена як внутрішньогосподарський механізм
роботи аграрних підприємств [4]. НаводилиG
ся дані про те, що вже нині за рахунок органіG
заційних факторів досягається 30% економії
живої праці. В розвинутих країнах раціональG
на організація виробництва забезпечувала
20—50% приросту національного доходу [1].
А окремі науковці, посилаючись на спецG
іалістів із менеджменту, стверджують, що
ефективність економіки лише на третину зуG
мовлюється вкладеннями в обладнання, технG
іку. Все інше залежить від інтелектуального
потенціалу, зокрема від кваліфікації керівG
ників, рівня їх компетентності, вміння передG
бачати, приймати обгрунтовані рішення [2].
Але частіше всього мова йде про домінантність
того чи іншого фактора впливу на прибутG
ковість. Зокрема, на сьогодні "…домінуючим
чинником, що має вплив на рівні економічної
ефективності, залишається обсяг (концентраG
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ція) виробництва і в залежності від раціональG
ного використання природноGекономічних умов
ефективність виробництва зростає до стабільG
но стійкого стану, що забезпечує довготривале
розширене відтворення" [5, с. 31]. Натомість
більшість таким фактором вважають приватну
власність і приватні форми господарювання,
тотожність власності і праці зокрема.
Ціновий фактор — є зовнішнім фактором
прямої дії на прибутковість. Чимало науковців
вважають, що ціна продукції — найважливіший
фактор впливу на прибуток, оскільки вона
істотно впливає на собівартість.
Неупереджене дослідження цієї тематики
дає підстави сформулювати такі положення. І
теоретично, і практично прибутковість будьG
якої господарської одиниці на первинному
рівні визначається низкою внутрішніх чинників.
Усі вони поGсвоєму важливі. Але більшGменш
точно визначити частку кожного з них у сисG
темі внутрішніх чинників практично неможлиG
во, особливо в землеробстві, у якому на проG
дуктивність й ефективність істотно впливають
природноGкліматичні умови. Важливо також
враховувати взаємодію окремих факторів. Так,
рівень технічної оснащеності господарства
щодо землеробства потребує відповідних зеG
мельних площ. Тільки за такої умови можливе
ефективне й повне використання техніки.
Слід також звернути увагу на ту обставиG
ну, що економічна вагомість того чи іншого
фактора змінюється в міру розвитку продукG
тивних сил і не однакова для різних видів агG
рарного виробництва, наприклад, у зерновиG
робництві і садівництві.
Відносно абсолютизації дії чинника "трудоG
вої" приватної власності, то його економічна
вагомість, безперечно, досить суттєва, але
зменшується, "розмивається" в міру викорисG
товуваних техніки і технологій, найманої праці,
розмірів підприємства. І тільки в трудомістких
видах сільськогосподарської продукції цей
чинник й нині займає провідне місце.
Стрімкий розвиток продуктивних сил у
сільському господарстві, впровадження досягG
нень НТП (щодо техніки і особливо технологій),
об'єктивна необхідність відновлення й розвитG
ку сільського господарства на інтенсивноGінноG
ваційних засадах — надають чиннику технікоG
технологічної оснащеності і відповідно професG
іоналізму тих, хто її використовує (технікоG
людська система) визначального значення. Але
зрештою прибутковість залежить від організації
господарської й комерційної діяльності, тобто
менеджерів підприємств. І тут слід погодитися
з думкою тих науковців, які вважають, що докаG
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зом цього є той факт, що в однаковому зовнішG
ньому ринковому середовищі завжди є на одноG
му полюсі високоприбуткові, а на іншому —
збиткові агроструктури. Певною мірою це зуG
мовлено природними чинниками. Однак виріG
шальним є професіоналізм менеджерів усіх
рівнів і рівень його реалізації. Вони, виходячи із
даної кон'юнктури ринку, вирішують усі питанG
ня щодо створення умов ефективного функціоG
нування й розвитку підприємства. Успіх справи
зможуть забезпечити тільки високопрофесійні
управлінські кадри і тому їхньому формуванню
й ефективному використанню слід приділити
належну увагу. На сьогодні, як справедливо зазG
начають вітчизняні науковці, "приклади прибутG
кового господарювання мають місце майже
скрізь. Але вони поодинокі виключення і є реG
зультатом таланта, енергії, самовідданості
справі окремих людей, керівників, які забезпеG
чують високоефективну роботу своїх підприG
ємств. Більшість керівників, фахівців сільськоG
господарських організацій неспроможні органG
ізувати високоефективне виробництво, подолаG
ти "супротив" макроекономічного середовища,
інституційні обмеження та наслідки негативних
природних факторів" [7, с. 288—289].
Отже, у системі внутрішніх факторів, що
впливають на прибутковість, домінантне місце
належить якості менеджменту. В умовах еконоG
мікоGправового суверенітету сільськогоспоG
дарських підприємств менеджери усіх рівнів маG
ють можливість проявляти новаторство і
творчість як у їхній виробничій, так і комерційній
діяльності. Про це свідчить досвід анклаву висоG
коприбуткових агропідприємств, які функціонуG
ють в однаковому ринковоGпідприємницькому
середовищі з усіма іншими господарюючими субG
'єктами. Зрештою для цих агроструктур (як праG
вило, інноваційного типу) несприятливий ціновий
зовнішній чинник, як правило, не призводить до
збитковості. А розмір прибутку дає їм можG
ливість здійснювати стале відтворення на інтенG
сивноGінноваційних засадах і забезпечувати стаG
лу і зростаючу прибутковість.
ВИСНОВКИ

Таким чином, сектор сільськогосподарських
підприємств України функціонує на ринковоG
підприємницькій платформі. Кінцевою метою
їхньої господарської діяльності є одержання й
максимізація прибутку. Використання доступG
них статистичних джерел (на жаль, обмежених
середніми і великими суб'єктами господарської
діяльності) дає підстави стверджувати, що ринG
кова трансформація колгоспів і радгоспів у конG
тексті прибутковості й рентабельності дала
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від'ємний результат. Рівень рентабельності виG
робництва сільськогосподарської продукції в
сільськогосподарських підприємствах в 1990 р.
становив 42,6%, в 1995 р. 13,6%, в 2014 р. 29,8%
[6, с. 54]. Водночас варто наголосити, що в осG
танні роки значно зросла прибутковість
сільськогосподарських підприємств. Так, якщо
за 5 років (1995—1999 рр.) останні мали 1,7 млрд
грн. середньорічних збитків при рівні рентабельG
ності мінус 18,4%, то в послідуючі 5 років (2010—
2014 рр.) вони одержали в розрахунку на рік 16,3
млрд грн. при рівні прибутковості 21,1%. Тобто
сектор сільськогосподарських підприємств із
збиткового перетворився в прибутковий. ЗдоG
бутки галузі в цьому напрямі — очевидні. Але
досягнута прибутковість сільськогосподарських
підприємств недостатня для забезпечення їх
інноваційного розвитку.
На прибутковість впливає низка внутрішніх,
проміжних і зовнішніх факторів. Якщо ж
зовнішнє середовище сприймати таким, яким
воно сформувалося на даний час, у тій чи іншій
галузі національної економіки, у її аграрному
секторі зокрема, то вирішального значення наG
бувають фактори внутрішнього порядку. ПріоG
ритетними в їх складі є: 1) рівень розвитку сисG
теми технікаGлюдина; 2) розміри підприємства
(в оптимальних межах); 3) менеджмент на рівні
підприємства. Усі вони важливі, але з погляду
вихідного моменту розв'язання проблеми приG
бутковості, на нашу думку, ключовим є осG
танній фактор. Інакше кажучи, у системі внутG
рішніх факторів, що впливають на прибутG
ковість, домінантне місце належить якості меG
неджменту. В умовах економікоGправового суG
веренітету сільськогосподарських підприємств
менеджери усіх рівнів мають можливість проG
являти новаторство й творчість як у їхній виG
робничій, так і комерційній діяльності. Про це
свідчить досвід анклаву високоприбуткових
агропідприємств, які функціонують в однакоG
вому ринковоGпідприємницькому середовищі з
усіма іншими господарюючими суб'єктами.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття "сталий розвиток". Розкрито сутність сталого роз5
витку, розглянуто його складові частини. Досліджено передумови, теоретичні та прикладні засади сталого розвитку
сільського господарства.
Розкрито проблеми нераціонального використання земельних ресурсів. Вказано на необхідність запровадження
сталого розвитку сільського господарства. Досліджено засади реформування економіки в аграрній сфері. Звертається
увага на запровадження органічного землеробства та розвиток інноваційних технологій. Запропоновано заходи для
забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва.
The different ways to determination of concept of "sustainable development" are analyzed in the article. The essence
of sustainable development is exposed, the component parts of steady development is considered. The pre5conditions,
theoretical and applied principles of sustainable development of agriculture are investigational.
The problems of the inefficient use of the landed resources are exposed. The necessity of input of sustainable
development of agriculture are indicated. The principles of reformation of economy in an agrarian sphere are
investigational. The attention on the input of organic agriculture and development of innovative technologies is applies.
The measures for providing of sustainable development of agricultural production are offered.

Ключові слова: сталий розвиток, сільське господарство, земельні ресурси, органічне земле8
робство, інноваційні технології.
Key words: sustainable development, agriculture, landed resources, organic agriculture, inno8
vative technologies.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення сталого розвитку усіх складових
соціальноGекономічної системи на сьогоднішній
день є важливим для України, особливо в контексті
євроінтеграції. Споживацьке ставлення до природG
них ресурсів, намагання досягти найвищого екоG
номічного ефекту, незважаючи на шкоду, яка завG
дається навколишньому середовищу, відсутність
належного фінансування природоохоронних заG
ходів призвели до виснаження, деградації, поруG
шення якості природних ресурсів, погіршення стаG
ну здоров'я та умов життєдіяльності населення.
Сільське господарство є важливою стратегічною
галуззю економіки країни. Забезпечуючи населенG
ня продуктами харчування та формуючи продовольG
чий фонд країни, воно виступає одним з найбільших
споживачів природних ресурсів та завдає значної
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шкоди природі. Тому перехід його на засади сталоG
го розвитку є необхідною вимогою сьогодення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням сталого розвитку присвячені
роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних вчеG
них, зокрема Дорогунцова С.І., Трегобчука В.М.,
Мочерного С.В., Данилишина Б.М. Вивченням проG
блем сталого розвитку сільського господарства
займались Шубравська О.В., Мельник Л.М., ЛісоG
вий А.В., Саблук П.Т., Збарський В.К. та ін. Однак
більшість робіт присвячені дослідженню окремих
аспектів сталого розвитку, немає єдиного підходу
до вивчення сталого розвитку сільського госпоG
дарства, який розглядається в контексті сталого
розвитку сільських територій.
Передплатний індекс 21847
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз різних підходів до визG
начення сутності сталого розвитку, дослідження
передумов, засад та принципів сталого розвитку
сільського господарства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні людство зіткнулось із значним забG
рудненням навколишнього середовища, зменшенG
ням кількості та погіршенням якості природних
ресурсів, зростанням екологічної напруженості в
промислово розвинутих регіонах, деградацією
природного середовища, продовольчою проблеG
мою. Значне антропогенне та техногенне навантаG
ження на природу призвело до появи загрози виG
никнення екологічної катастрофи глобального
масштабу, тому постало питання про зміну взаєG
мовідносин людини із природою, обрання світоG
вою спільнотою принципово нового шляху розвитG
ку людства.
Для покращення ситуації необхідно сформуG
вати новий тип відносин у системі "людина — госG
подарство — природа", здійснити переоцінку
цінностей та змінити споживацьке відношення до
природи на бережливе і господарське. Екологічні
пріоритети у використанні природних ресурсів
повинні стати вищими за економічну вигоду.
Україна підтримала ідею сталого розвитку і
приєдналась до рамкового документа "Порядок
денний на ХХІ століття", тим самим обравши для
себе спрямування розвитку усіх сфер господарG
ства.
Термін "сталий розвиток" з'явився у 1972 році
на Всесвітній Конференції з навколишнього сереG
довища у Стокгольмі, набув поширення після пубG
лікації докладу Міжнародної комісії ООН з навкоG
лишнього середовища та розвитку "Наше спільне
майбутнє" у 1987 році і був використаний для наG
зви концепції, прийнятої у 1992 році на конфеG
ренції ООН з навколишнього середовища і розвитG
ку в РіоGдеGЖанейро, де було затверджено ПроG
граму дій "Порядок денний на ХХІ століття". СтаG
лим називався розвиток, що задовольняв потреби
сьогодення і не створював перешкод майбутнім
поколінням у задоволенні їх потреб.
На сьогоднішній день немає єдиного чітко визG
наченого підходу до трактування поняття "сталоG
го розвитку". Серед науковців точаться суперечG
ки щодо достовірності перекладу терміну
"sustainable development" на українську мову, осG
кільки поняття сталості, постійності суперечить
поняттю розвитку. В літературі крім терміну "стаG
лий розвиток" зустрічаються терміни "збалансоG
ваний розвиток", "узгоджений розвиток", "гармоG
нійний розвиток" та інші.
Трегобчук В.М. зазначає, що сталий розвиток
— це економічне зростання, за якого ефективно
розв'язуються найважливіші проблеми життєзаG
безпечення суспільства без виснаження, деградації
і забруднення довкілля [1].
Передплатний індекс 21847

Збарський В.К. вказує, що стійкий сільський
розвиток передбачає стабільний розвиток
сільської спільноти, який відповідає критеріям
економічної, соціальної та екологічної ефективG
ності й забезпечує виконання селом його народG
ногосподарських функцій [2].
Барановський В.А. розглядає сталий (збаланG
сований) розвиток як такий, що забезпечує певний
тип рівноваги між соціальноGекономічними та приG
родними його складовими [3].
Шубравська О.В. наголошує, що сталий еконоG
мічний розвиток сільського господарства визнаG
чається його здатністю забезпечити власне зросG
тання в умовах дотримання оптимальних проG
порцій свого внутрішнього розвитку і збалансоваG
ності з розвитком економічної, екологічної та соцG
іальної систем [4].
Лісовий А.В. розуміє під сталим розвитком таG
кий напрям світового економічного зростання, при
якому забезпечується якість життя громадян, що
опирається, з одного боку, на сучасні досягнення
науковоGтехнічного прогресу, що задовольняють
його поточні потреби, але по своїй дії на навкоG
лишнє середовище не загрожують майбутнім поG
колінням, з другого боку, забезпечується якісне
зростання по рівнях матеріального, житловоGпоG
бутового, соціального забезпечення, охорони здоG
ров'я, екологічної та особистої безпеки [5].
Сталий соціальноGекономічний розвиток будьG
якої країни означає таке функціонування її госG
подарського комплексу, коли одночасно задовольG
няються зростаючі матеріальні і духовні потреби
населення, забезпечується раціональне та еколоG
гічно безпечне господарювання і високоефективG
не збалансоване використання природних реG
сурсів, створюються сприятливі умови для здороG
в'я людини, збереження і відтворення навколишG
нього природного середовища та природноGресурG
сного потенціалу суспільного виробництва [6].
Сталий розвиток передбачає задоволення поG
треб людини, ефективне використання природних
ресурсів, збереження і відтворення природного
середовища, збалансованість екологічної, еконоG
мічної і соціальної сфер із врахуванням інтересів
майбутніх поколінь.
Сталий розвиток сільських територій слід розG
глядати як процес гармонійного розвитку
сільських жителів через створення відповідних
соціальних умов, забезпечення можливості еконоG
мічного зростання без шкоди для навколишнього
середовища. Такий розвиток визначає пріоритет
екології над економікою, задоволення матеріальG
них і духовних потреб людини.
Забезпечення сталого розвитку сільського госG
подарства передбачає узгоджене та збалансоване
співіснування екологічної, економічної та соціальG
ної сфер.
Для України характерний значний ступінь роG
зораності (57%), значне антропогенне навантаG
ження, забруднення токсичними сполуками, раG
діаційне забруднення. Нераціональне використанG

17

АГРОСВІТ № 9, 2016
ня земель призвело до порушення стійкості екоG
систем, неможливості відновлення їх природних
властивостей.
Основними причинами погіршення екологічної
ситуації є відсутність прогресивних технологій,
недотримання науково обгрунтованих сівозмін,
перевага монокультури в деяких агропідприємG
ствах, особливо просапних культур; низькі норми
внесення органічних добрив; порушення техноG
логії застосування мінеральних добрив і пестиG
цидів; значне поширення ерозійних процесів;
збільшення площ кислих, засолених, техногенно
забруднених земель через призупинення робіт із
вапнування та гіпсування грунтів [7, с. 5].
Рівень розвитку сільського господарства є неG
достатнім для забезпечення потреб населення в
якісних продуктах харчування, виробництво багаG
тьох видів продукції є збитковим або приносить
дуже низькі прибутки, у сільгоспвиробників недоG
статньо коштів для забезпечення належного розG
витку галузі, запровадження нововведень для поG
кращення якості продукції, підвищення ефективG
ності виробництва, зменшення шкідливого впливу
на навколишнє середовище, часто спостерігаєтьG
ся невідповідність між природноGресурсним поG
тенціалом певних територій та розмірами його виG
користання.
Спрямованість на ефективний розвиток так чи
інакше негативно впливатиме на екологічний стан
довкілля, екологізація ж сільськогосподарського
виробництва неминуче призведе до зниження екоG
номічної ефективності галузі, збільшення витрат,
недоотримання прибутків сільгоспвиробниками,
тобто, виникнуть протиріччя між екологічною та
економічною складовими сталого розвитку.
Запровадження органічного землеробства
може стати хорошою альтернативою. СпоживанG
ня якісних, екологічно чистих продуктів харчуванG
ня матиме позитивний вплив на здоров'я населенG
ня. Ведення органічного землеробства не завдаваG
тиме шкоди навколишньому середовищу. Щоб реG
алізувати ще й економічну складову сталого розG
витку, необхідно забезпечити дотаційну підтримG
ку такого господарювання з боку держави.
На державному рівні повинні бути розроблені
спеціальні цільові програми для забезпечення
підтримки сільгоспвиробників та сталого розвитG
ку сільського господарства. Певні кроки в цьому
напрямку вже робляться, однак вони в основному
носять декларативний характер.
Кабінетом Міністрів України ухвалено РозпоG
рядження від 3 лютого 2010 року № 121Gр "Про
схвалення Концепції Державної цільової програG
ми сталого розвитку сільських територій на період
до 2020 року", метою якої є забезпечення сталого
розвитку сільських територій, підвищення рівня
життя сільського населення, охорона навколишG
нього природного середовища, збереження приG
родних, трудових і виробничих ресурсів, підвищенG
ня конкурентоспроможності сільськогосподарсьG
кого виробництва [8].
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Однак дане розпорядження визнано таким, що
втратило чинність на підставі Розпорядження КаG
бінету Міністрів України № 1761Gр від 2 вересня
2010 року.
Нинішній напрям розвитку національного
АПК як у технікоGтехнологічному, так і соціальноG
економічному відношенні не забезпечує раціоG
нального аграрного природокористування, еколоG
говрівноваженого, сталого розвитку екосистем, а
відтак, й ефективного та конкурентоспроможноG
го функціонування АПК [7, с. 7].
Сталий розвиток повинен реалізовуватись у
рамках належного функціонування ринкової
системи та державного регулювання економіG
ки, координації дій у всіх сферах життя суG
спільства.
Основними засадами реформування економіG
ки в аграрній сфері в контексті сталого розвитку
повинні стати:
— впровадження екологічно обгрунтованих
систем ведення сільського господарства та адапG
тованих до місцевих умов технологій;
— застосування мікробіологічних засобів заG
хисту рослин;
— розширене впровадження органічного земG
леробства, тобто сільськогосподарської діяльності
із застосуванням біологічних методів захисту росG
лин та оптимальним використання мінеральних
добрив;
— реалізація заходів щодо підвищення родюG
чості грунтів та продуктивності орних земель за
умови зменшення їх площі;
— збільшення обсягу виробництва високоякіG
сних продуктів харчування, обгрунтована зміна
структури харчування населення та забезпечення
контролю якості сільськогосподарської продукції;
— сприяння розвитку екологічно збалансоваG
них сільських поселень;
— впровадження ефективного контролю за
використанням генетично модифікованих орG
ганізмів [9].
З метою забезпечення високих стандартів
якості, ресурсозбереження та збільшення прибутG
ковості потрібно запроваджувати інноваційні техG
нології у сільськогосподарське виробництво.
Інноваційна концепція розвитку агротехноG
логій полягає у зниженні енергоG та ресурсомістG
кості технологічних операцій, біологізації землеG
робства, оптимізації термінів виконання передбаG
ченого комплексу операцій, забезпеченні еколоG
гічності виробництва [10].
Для забезпечення сталого розвитку сільського
господарства та використання земельних ресурсів
необхідно здійснити ряд заходів:
— вдосконалити систему земельних відносин;
— на наукових засадах оптимізувати структуG
ру землекористування;
— забезпечити рекультивацію деградованих
земель;
— покращити правове регулювання відносин
в аграрній сфері;
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— стимулювати екологізацію сільськогоспоG
дарського виробництва та збільшення обсягів виG
пуску якісних продуктів харчування;
— забезпечити державну підтримку малих
форм господарювання;
— запровадити належне кредитування та страG
хування сільгоспвиробників.
ВИСНОВКИ
Потрібно усвідомити, що неможливо реаG
лізувати одну з складових сталого розвитку ізоG
льовано від інших, необхідно досягти оптимальноG
го співвідношення між впливом на природні ресурG
си та отриманим економічним ефектом від їх виG
користання і забезпечити населення високоякісG
ними, екологічно безпечними продуктами харчуG
вання. Необхідно запровадити диференційований
земельний податок відповідно до рівня екологіG
зації ведення сільського господарства, встановиG
ти систему штрафів за порушення норм землекоG
ристування, забезпечити фінансову компенсацію
землевласникам та землекористувачам, які провоG
дять заходи з відновлення та покращення родюG
чості грунту, забезпечити підтримку органічного
землеробства, сприяти підвищенню конкурентосG
проможності продукції сільського господарства.
Щоб здійснити запропоновані заходи, необхідно
на державному півні затвердити стратегію сталоG
го розвитку сільського господарства.
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CONFLICT OF REGULATION IN UKRAINE GMO BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES
Конфлікти інтересів як в державному, так і приватному секторах, непокоять громадськість у багатьох країнах
світу. Всі державні посадові особи мають законні інтереси, які випливають з їхнього статусу як окремих громадян,
конфлікт інтересів неможливо усунути простою забороною. Цей конфлікт потребує визначення, виявлення та вре5
гулювання. В статті автором з'ясовується роль ГМО в Україні, яким чином регулюється ГМО державними органами
та які наслідки це має для майбутнього сільського господарства.
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have legitimate interest arising from their status as individuals, conflicts of interest can not be eliminated downtime
banned. This conflict needs definition, identification and resolution. In the article the author turns the role of GMOs in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Конфлікти інтересів як в державному, так
і приватному секторах непокоять громадG
ськість у багатьох країнах світу. Ситуації, до
виникнення яких спричиняють конфлікти інтеG
ресів, вже давно є об'єктом конкретної політиG
ки, законодавства, а також практики управG
ління, спрямованої на збереження доброчесG
ності та об'єктивності механізму прийняття
рішень, що його використовують уряд та інші
державні установи. Приватний сектор протяG
гом досить тривалого часу також турбується з
приводу доброчесного здійснення ділових опеG
рацій, і зокрема захисту інтересів акціонерів та
широкого загалу. Останні скандали привернуG
ли увагу суспільства до актуальності попередG
ження конфліктів інтересів, які здатні перетвоG
ритися на серйозну проблему. Наприклад, коли
чиновник залишає свою посаду в державній
установі і працевлаштовується в приватному
секторі або неурядовій організації або коли
бухгалтерська фірма пропонує одному й тому
ж клієнтові аудиторські і консалтингові послуG
ги чи коли орган регулювання починає підтриG
мувати занадто тісні стосунки з діловими
структурами, за якими він має наглядати [2].
Сьогодні є очевидним те, що сучасні біотехG
нології відкривають перед людством значні
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перспективи та несуть з собою як переваги, так
і можливі невідомі ризики та загрози. Їх викоG
ристання в багатьох сферах викликає сьогодні
значний резонанс у суспільстві, але найбільша
увага, прикута до генетично модифікованих
організмів. І це цілком природно, оскільки зроG
стання з року в рік площ сільськогосподарсьG
ких угідь, засіяних генетично модифікованими
культурами, їх широке використання у харG
човій промисловості та медицині, створення
методами генної інженерії нових сортів рослин
та порід тварин із заданими властивостями безG
посередньо впливають на людину. Широке виG
користання методів сучасної біотехнології уже
спричинило значні зміни в сільському госпоG
дарстві. Значно прискорився процес отриманG
ня нових сортів рослин з бажаними властивосG
тями та нових порід тварин. Міжнародні агроG
промислові корпорації активно використовуG
ють здобутки сучасної біотехнології для виріG
шення проблеми продовольства у світі. Окрім
сільського господарства, сучасні біотехнології
вже широко використовуються в медицині, веG
теринарії, енергетиці, хімічній промисловості
та в інших сферах.
Отже, сектор сільського господарства відіG
грає головну роль в економіці України. УкраїG
на має приблизно 43 млн гектарів (га) сільськоG
господарських земель, включно з 32 млн га
орної землі, що дорівнює третині орної землі у
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ЄС. Половина цих земель, — чорноземи, — це
найпродуктивніший тип грунту і товар, попит
на який настільки великий, що повстав нелеG
гальний ринок продажу такої землі. В Україні
працюють деякі найбільші аграрні компанії
світу, часом на площі до 500000 га, проте 50%
сільськогосподарської продукції виробляють
невеликі господарства. Україна стала третім
світовим експортером зерна після США та ЄС.
У 2014 р. було вироблено 64 млн т зернових, що
на 2,4% більше, ніж у 2013 р., навіть не врахоG
вуючи окупованого Криму (MAPF, 2015). УкG
раїна має конкурентну перевагу у виробництві
зерна завдяки високій родючості грунтів, низьG
кому рівню виробничих видатків і стратегічній
географічній позиції; потенціал країни оціG
нюється на рівні 100 млн т (Hervе, 2013). УкраїG
на також є найбільшим виробником й експорG
тером соняшника, третім світовим експортером
кукурудзи, четвертим — ячменю, шостим —
соєвих бобів і сьомим — курятини (MAPF,
2015). 60% площ під зерновими займають пшеG
ниця, ячмінь і кукурудза. В останнє десятиліття
виробництво зернових подвоїлося, а в останні
роки значно зросло виробництво деякої тваG
ринної продукції. Хоча частка сільського госG
подарства у валовому внутрішньому продукті
(ВВП) скоротилася з 25,6% до 9,3%, а частка
зайнятості в аграрному секторі зменшилася з
19,8% до 17,2% за період 1990—2012 рр., (WB,
2015), цей сектор був єдиним в економіці країни,
що продемонстрував зростання у 2014 р., а саме
7%, порівняно до падіння на 10% у промисловості
та секторі послуг (EIU, 2015). Експорт сільськоG
господарської продукції залишається головною
рушійною силою української економіки і станоG
вить майже 20% вартості експорту. З усуненням
бар'єрів у торгівлі, декілька останніх двостоG
ронніх торгівельних угод відкривають додаткові
можливості розвитку експорту.
В Україні вирощування і обіг генетично моG
дифікованих продуктів регулюється законом
України "Про державну систему біобезпеки
при створенні, випробуванні, транспортуванні
та використанні генетично модифікованих оргаG
нізмів", схваленим Верховною радою у 2007 році.
Згідно з ним, комерційне виробництво ГМО та
продуктів з вмістом ГМО є забороненим без
державної реєстрації. Реєстрація включає геG
нетичний аналіз, оцінку впливу на довкілля та
інші заходи.
Оскільки процедура реєстрації є одночасG
но довгою та дорогою, на даний момент жоден
із видів ГМО не був офіційно зареєстрованим.
У лабораторії молекулярноGгенетичних
досліджень Українського науковоGдослідного
Передплатний індекс 21847

центру проблем стандартизації, сертифікації та
якості захисту прав споживачів зауважують,
що ГМО містить близько 30% українських харG
чових продуктів [3]. Це насамперед продукти,
що містять у якості добавки сою, зокрема: соG
сиски, випічка та шоколадні вироби.
Для того щоб врегулювати ситуацію, яка
склалася, було запропоновано низку законоG
проектів, що дозволяють спрощену реєстрацію
модифікованих організмів, вже схвалених для
імпорту до ЄС. Жоден із цих проектів не був
прийнятим — згідно з опитуваннями, більшість
українців поділяють загальноєвропейську неG
довіру до ГМО, й депутати це врахували.
Також підписана Україною Угода про асоG
ціацію з ЄС передбачає гармонізацію українсьG
кого законодавства із законами Євросоюзу,
тому можна очікувати, що закони, які обмежуG
ють вирощування ГМОGпродукції в Україні, не
будуть змінені найближчим часом.
За таких умов, для України настав час виG
робити державну політику з питань ГМО та
(надалі) розвивати регуляторні засади комерG
ційного використання генетичної модифікації
відповідно до обраних принципів, які мінімізуG
ють фінансовий конфлікт інтересів за регулюG
вання ГМО в Україні. А, оскільки всі державні
посадові особи мають законні інтереси, які випG
ливають з їхнього статусу як окремих громаG
дян, конфлікт інтересів неможливо усунути
простою забороною. Цей конфлікт потребує
визначення, виявлення та врегулювання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В умовах глобалізаційних процесів в екоG
номіці України невирішеними залишаються
безліч теоретичних, методичних і практичних
питань фінансування сільського господарства.
Вивченням зазначених питань займалися таG
кі вчені, як В.Г. Андрійчук, І.С. Галиця, М.С. ГеG
расимчук, М.В. Гладій, Б.В. Данилів, С.І. Дем'яG
ненко, М.І. Завадський, М.І. Кісіль, А. П. МаG
каренко, Л.О. Мармуль, Л. Ю. Мельник, Б. Я. ПаG
насюк, А.А. Пересада, П.Т. Саблук, В.П. СавG
чук. Дослідження фінансового забезпечення
сільськогосподарських підприємств розглядаG
ли у своїх роботах такі відомі вченіGекономіG
сти: В. Опарін, І. Павлинова, А. Поддєрьогін,
В.В. Глущенко, М.Й. Малик, П.Т. Стукач, М.Й. ХоG
рунжий, В. Юрчишин та інші.
Серед науковців, які досліджували окремі
питання правового регулювання використання
ГМО в сфері сільськогосподарського виробG
ництва, можна назвати А.П. Гетьмана, В.М. ЄрG
моленка, С.І. Бугеру, В.І. Лозо, Я.Б. Блюма,
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Г.М. Коваля, М.О. Медведєву, Л.В. СтутинсьG
куGСтрук, Я.З. ГаєцькуGКолотило та ін.
Аналіз наукової літератури підтверджує,
що стримуючим фактором для розвитку фінанG
сування сільського господарства є нестаG
більність умов господарювання, що зумовG
люється впливом погодних умов, ціновою неG
стабільністю, змінами в законодавчому і норG
мативноGправовому регулюванні. Тому у цих
умовах особливої уваги потребує системне виG
рішення проблем сільського господарства та
створення відповідного механізму його дерG
жавного фінансового забезпечення й підтримG
ки сталого розвитку. Значна частина питань, поG
в'язаних з покращенням фінансування підприG
ємств сільського господарства, ще потребує
подальшого дослідження і вирішення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Беручи до уваги той факт, що жодні ГМ зерG
нові не затверджені в Україні, вирощування, а
також ввезення ГМО в Україну вважається неG
законним. Однак, відповідно до інформації,
наданої бізнесменами, опитаними в рамках
даного дослідження, сільське господарство
України не є вільним від ГМО. ГМО потрапляє
до харчових продуктів в Україні головним чиG
ном через партії ввізного товару, що містив
ГМО. Крім того, ГМ картопля була розведена
в Україні ще у 90Gх роках. За умов, що існували
в ті роки, неможливо було забезпечити "обмеG
жене" (contained use) розповсюдження продукG
ту, що і призвело до введення ГМО до ланцюжG
ка виробництва харчових продуктів. Внаслідок
цього, в Україні вирощуються ГМО рослини і
споживаються ГМО харчові продукти. УкG
раїнські виробники сільськогосподарської проG
дукції є достатньо відкритими до біотехнологій
та насамперед бачать переваги ГМО (більш виG
сокий рівень врожайності через стійкість до
гербіцидів). Щодо таких даних не існує офіційG
ної статистики, але за підрахунками підприємG
ців близько 50—80% сої, що вирощується в УкG
раїні є генетично модифікованою. Крім того,
Державний комітет з технічного регулювання
та захисту прав споживачів підтверджує, що
45 % обробленої сої в Україні, станом на 2005 рік,
є ГМ соя. Експерти пояснюють це тим, що укG
раїнська соя споживається всередині країни, а
не експортується. У випадку експорту, активні
трейдери на українському ринку втрутилися б
і жорсткіше контролювали б закупівлі. КартопG
ля, кукурудза та пивоварний ячмінь, а також
бавовна теж містять ГМО, але в значно меншій
кількості. Очевидно, відсутність програм наG
гляду за полями та систематичного контролю
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проданого насіння заохочує сільськогосподарG
ських виробників використовувати нелегальну
(на сьогодні) технологію. Крім того, підG
раховано, що близько 30% продуктів харчуванG
ня в Україні містять ГМО. Насамперед це ГМО
соя вітчизняного виробництва (у 80% випадків),
яка використовується харчовою промисловіG
стю України як популярна харчова добавка.
Як зазначалось вище, лише з 1 липня 2009
року ГМО продукти харчування в Україні
підлягають спеціальному маркуванню. Однак
потрібно відмітити, що деякі виробники харчоG
вої промисловості в Україні почали маркувати
свою продукцію як таку, що не містить ГМО за
власною ініціативою, не маючи відповідної заG
конодавчої бази. Першою у цьому стала комG
панія "Конті", що є однією з найбільших конG
дитерських компаній в Україні, займаючи 14%
ринку. Процес маркування своєї продукції з
надписом "без ГМО" розпочала ще в середині
2008 року, таким чином посилаючись на права
споживачів на безпечну продукцію та достовіG
рну інформацію. За відсутності систематичної
перевірки сільськогосподарської продукції на
ГМО, маркування продукції, що не містить
ГМО є тільки маркетинговим інструментом.
Однак це свідчить про те, що питання ГМО в
харчових продуктах стає важливим для україG
нських споживачів. В іншому випадку, приватні
підприємства не розпочали б таку акцію щодо
ГМО.
Історично існували три типи компаній, у
сфері сільськогосподарських біотехнологій:
так звані нові біотехнологічні фірми (наприкG
лад, Plant Genetic System, яка зараз є частиною
Bayer CropScience), агрохімічні фірми (наприкG
лад, Syngenta, Monsanto, Bayer, BASF) та наG
сіннєві компанії (наприклад, Pioneer HiGBred,
зараз входить до DuPont). Оскільки біотехноG
логічні дослідження та розробки занадто доG
рогі, а запровадження нових ГМ культур є дуже
ризикованим, насіннєва галузь знайшла спосіб
компенсації значних витрат за допомогою
об'єднань та альянсів. З іншого боку, потенціG
ал сільськогосподарських біотехнологій відG
крив нові інноваційні методи захисту сільськоG
господарських культур. Внаслідок цього, наG
сіннєві компанії стали дуже привабливими для
альянсів та поглинань з боку агрохімічних комG
паній та ТНК. Для того, щоб розвивати нові
сорти ГМ культур, вони співпрацюють із новиG
ми біотехнологічними фірмами, а також із досG
лідницькими інститутами. Вирішальними факG
торами їхнього успіху у цій сфері є їхня здатG
ність впливати на процес комерціалізації сучасG
них біотехнологій та при реєстрації нових ГМО.
Передплатний індекс 21847
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Сьогодні в Україні існує чотири лабораторії,
що мають можливість виявити та ідентифікуваG
ти ГМО в продуктах харчування та інших проG
дуктах: 2 лабораторії розташовані в Києві (НаG
ціональний аграрний університет та МіністерG
ство аграрної політики України — ветеринарні
послуги) та дві менші — в областях. Втім, їхня
потужність замала для задоволення потреб, які
виникли б у разі належного виконання законоG
давчих норм. Більш того, питання недостатньої
кількості лабораторій для виявлення ГМО, виG
користовується як основний аргумент проти
введення обов'язкового маркування.
Оскільки всі державні посадові особи мають
законні інтереси, щодо регулювання ГМО, які
випливають з їхнього статусу як окремих гроG
мадян, конфлікт інтересів неможливо усунути
простою забороною. Цей конфлікт потребує
визначення, виявлення та врегулювання. Сам
конфлікт інтересів представляє собою конG
флікт між публічноGправовим обов'язком та
приватними інтересами державної посадової
особи. В згаданому конфлікті особа має інтеG
реси, котрі випливають з її положення як приG
ватної особи і які здатні неправомірним чином
вплинути на виконання цією державною посаG
довою особою її офіційних обов'язків або
функцій. Потенційний конфлікт інтересів виниG
кає, коли державна посадова особа має такі
приватні інтереси, в силу природи яких
конфлікт інтересів з'явився б, якщо посадовій
особі треба було б виконувати відповідні (тобG
то такі, які конфліктують з приватними інтеG
ресами) офіційні обов'язки в майбутньому. В
тих випадках, коли приватний інтерес фактичG
но скомпрометував належне виконання посаG
довою особою її офіційних обов'язків, це слід
краще розглядати як приклад неправомірної
поведінки або "зловживання службовим станоG
вищем", або, навіть, як факт корупції, а не як
"конфлікт інтересів".
Суб'єктами відповідальності з питань запоG
бігання конфлікту інтересів відповідно до виG
мог частини першої статті 14 Закону України
"Про запобігання корупції" є особи, зазначені
у пункті 1 та підпунктах "а", "б" пункту 2 часG
тини першої статті 4 цього Закону, зокрема:
— військові посадові особи Збройних Сил
України та інших утворених відповідно до заG
конів військових формувань;
— державні службовці;
— особи, які для цілей Закону України "Про
запобігання корупції" прирівнюються до осіб,
уповноважених на виконання функцій держаG
ви, у тому числі посадові особи юридичних осіб
публічного права.
Передплатний індекс 21847

Законодавчими актами, які регулюють пиG
тання конфлікту інтересів, є:
1) Закон України "Про запобігання корупції"
(ВВР), 2014, № 49, ст. 2056 [1];
2) Закон України "Про правила етичної повеG
дінки" від 17.05.2012 (зі змінами), який визначає
поняття "особистий інтерес", визначає порядок дій
щодо утримання від виконання незаконних рішень
чи доручень, недопущення конфлікту інтересів
(статті 1, 14, 15);
3) Закон України "Про державну службу" від
16.12.1993 (зі змінами), яким встановлено обмеG
ження, пов'язані з прийняттям та проходженням
державної служби, вимоги щодо врегулювання
конфлікту інтересів (статті 12, 16, 16G1);
4) Кодекс законів про працю України від
10.12.1971 (зі змінами), яким встановлено обмеG
ження спільної роботи родичів на підприємстві, в
установі, організації (ст. 25G1);
5) Кодекс законів про адміністративні правоG
порушення від 07.12.1984 (зі змінами), яким встаG
новлено адміністративну відповідальність за непоG
відомлення про конфлікт інтересів (ст. 172G7);
6) Закон України "Про внесення до деяких заG
конодавчих актів України щодо відповідальності
за корупційні правопорушення" від 14.05.2013,
яким визначено склади злочинів у сфері службоG
вої діяльності та внесено зміни до Кримінального,
КримінальноGпроцесуального кодексів та КодекG
су про адміністративні правопорушення;
7) Закон України "Про військовий обов'язок і
військову службу" від 25.03.1992 (зі змінами), яким
визначено поняття "військова посадова особа";
8) Статут внутрішньої служби Збройних Сил
України (статті 28—38), яким визначено принциG
пи єдиноначальності та порядок видання й викоG
нання наказів;
9) Дисциплінарний статут Збройних Сил УкG
раїни (статті 45, 47), положення якого визначають
відповідальність військовослужбовців за вчиненG
ня адміністративних правопорушень та порядок
усунення від виконання службових обов'язків.
Урегулювання конфлікту інтересів у разі його
виникнення грунтується на принципах:
1) верховенства права;
2) законності;
3) невідворотності відповідальності за вчиненG
ня корупційних правопорушень;
4) забезпечення відновлення порушених прав та
законних інтересів, відшкодування збитків і шкоG
ди, завданих корупційними правопорушеннями;
5) конфлікт інтересів може бути тимчасовим
(разовим) або мати постійний (тривалий) харакG
тер.
Конфлікт інтересів, який має тимчасовий
(разовий) характер, може бути врегульованим:
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1. Особисто службовцем шляхом:
1) усунення ним обставин виникнення конG
флікту інтересів;
2) письмового повідомлення безпосереднього
керівника про виникнення конфлікту інтересів;
3) відмови (самовідводу) від участі у прийнятті
рішення колегіальним органом (комітетом, коміG
сією, колегією, радою), якщо така неучасть не
впливає на повноваження цього органу.
2. Керівником, у випадку отримання ним
інформації про наявність у підлеглого конфліG
кту інтересів, шляхом:
1) проведення службового розслідування;
2) прийняття рішення щодо особистого викоG
нання керівником службового завдання;
3) доручення виконання відповідного службоG
вого завдання іншій посадовій особі;
4) заборони підлеглому брати участь у засіG
данні колегіального органу, на якому розгляG
даються питання, пов'язані зі змістом конфліG
кту інтересів;
5) забезпечення контролю прийняття рішень
службовцем під час засідання колегіального оргаG
ну, у разі якщо його неучасть у прийнятті рішень
призведе до втрати повноважень цим органом.
Конфлікт інтересів, який має постійний
(тривалий) характер, може бути врегульований
безпосереднім керівництвом шляхом:
1) позбавлення приватного інтересу, з привоG
ду якого виник конфлікт інтересів;
2) усунення службовця від прийняття рішення
(участі в прийнятті рішення) або вчинення дій в
умовах конфлікту інтересів;
3) переведення службовця на іншу посаду або
його звільнення із займаної посади;
4) забезпечення зовнішнього контролю за
прийняттям особою рішення або вчинення дій в
умовах конфлікту інтересів;
5) перерозподіл обов'язків між персоналом,
ротація сфер та об'єктів відповідальності посаG
дових осіб, забезпечення чіткої регламентації
здійснення ними службових повноважень;
6) в інший спосіб, передбачений законодавG
ством.
У разі наявності приватного інтересу, пов'язаG
ного з майновими правами, службовець повинен
самостійно позбутися приватного інтересу, з приG
воду якого виник конфлікт інтересів, шляхом
відчуження корпоративних прав, майна або майG
нових прав, передачі їх у довірче управління майG
на або у будьGякий інший спосіб.
Зовнішній контроль за прийняттям особою
рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтеG
ресів здійснюється за розпорядженням безпосеG
реднього керівника або уповноваженого підрозG
ділу з питань запобігання та виявлення корупції.
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Зовнішній контроль запроваджується, якщо
безпосереднім керівником або уповноваженим
підрозділом з питань запобігання та виявлення
корупції отримано інформацію від фізичних або
юридичних осіб про наявність конфлікту інтересів
у діяльності службовця.
На підставі отриманої інформації (в разі виявG
лення наявності конфлікту інтересів) безпосеG
редній керівник або уповноважений орган виноG
сить службовцю письмове попередження про неG
припустимість порушення законодавчо встановG
леної процедури врегулювання такого конфлікту
та в разі необхідності видає розпорядження про
запровадження зовнішнього контролю.
Забезпечення зовнішнього контролю має такі
форми:
1) забезпечення системного нагляду за діG
яльністю підлеглого;
2) планова або позапланова перевірка безпоG
середнім керівником (уповноваженою особою)
змісту рішень чи проектів рішень, що приймаютьG
ся або розробляються службовцем або відповідG
ним колегіальним органом з питань, пов'язаних з
предметом конфлікту інтересів;
3) розгляд справ та прийняття рішень служG
бовцем у присутності безпосереднього керівника
(уповноваженої особи);
4) участь керівника (уповноваженої особи) в
роботі колегіального органу в статусі спостерігаG
ча без права голосу.
Кримінальна відповідальність за порушення
вимог чинного законодавства щодо конфлікту
інтересів не встановлена.
Адміністративну відповідальність встановлено
за один вид адміністративного правопорушення.
Відповідно до статті 172G7. Кодексу України про
адміністративні правопорушення "Порушення виG
мог щодо повідомлення про конфлікт інтересів":
неповідомлення особою безпосереднього керівниG
ка у випадках, передбачених законом, про наG
явність конфлікту інтересів тягне за собою наклаG
дення штрафу від десяти до ста п'ятдесяти неопоG
даткованих мінімумів доходів громадян.
Утім, інші порушення вимог чинного законоG
давства щодо конфлікту інтересів становлять поG
рушення службової дисципліни, за їх вчинення
може бути застосоване дисциплінарне стягнення
в порядку, передбаченому законодавством.
Що стосується конфлікту за регулювання
ГМО, з одного боку, закон забороняє використоG
вувати й вирощувати в Україні генетично модифіG
ковані рослини, окрім вирощування їх у наукових
цілях, якщо установа має відповідний статус й
умови та немає загрози вивільнення цієї продукції
назовні. Проте не секрет, що нині велику кількість
ГМGкультур у нас неконтрольовано вирощують у
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відкритому грунті. Достовірної цифри не знає
ніхто, але за останні роки лабораторія якості та
безпеки продукції АПК Національного універсиG
тету біоресурсів і природокористування зафіксуG
вала 5—7% позитивних результатів від загальної
кількості аналізів на генетичні модифікації. І це
лише одна лабораторія! За іншими даними, 10—
30% загальної площі посівів деяких культур в УкG
раїні можуть бути під ГМGкультурами. Треба
врештіGрешт визнати, що цю продукцію виробляG
ють, бо вона має свій ринок збуту і її вирощування
економічно більш вигідне, ніж звичайних рослин.
До речі, якщо агробізнесмени сподіваються,
що легалізація існуючих ГМ сортів повністю вирG
ішить проблему контролю за наявністю ГМО, то
вони помиляються. Україна є стороною "КартаG
хенського Протоколу про біобезпеку до Конвенції
про біологічне різноманіття". Ця міжнародна угоG
да регламентує (серед іншого) транскордонне пеG
реміщення ГМО. Щоб було зрозуміло, яку відпоG
відальність несе Україна, приведемо статтю 25 доG
кументу повністю: "1. Кожна Сторона вживає неG
обхідних внутрішніх заходів, які спрямовані на поG
передження і, у відповідних випадках, передбачаG
ють покарання за транскордонне переміщення жиG
вих змінених організмів, які здійснюються з поруG
шенням її внутрішніх заходів з виконання цього
Протоколу. Подібні переміщення вважаються неG
законними транскордонними переміщеннями.
2. У разі незаконного транскордонного переG
міщення зачеплена (чудовий офіційний переклад)
Сторона може вимагати від Сторони походженG
ня, щоб вона вилучила за свій власний рахунок
відповідний живий змінений організм шляхом реG
патріації або знищення, залежно від обставин.
3. Кожна Сторона надає Механізму посеG
редництва з біобезпеки інформацію про випадG
ки незаконних транскордонних переміщень, які
її стосуються."
Тобто контроль за вмістом ГМО в проG
дукції, що йде на експорт, має бути дуже реG
тельним. Якщо так званий євроінтеграційний
вектор України залишиться, то поширення
ГМО буде мати негативні наслідки для торгівлі
з країнами ЕС, які є найбільш скептично налашG
тованими з приводу ГМО країнами світу.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Україна розробила особливе законодавство
щодо ГМО, яке охоплює низку питань від доG
сліджень ГМО до їх комерціалізації, та запровадG
жує декілька важливих механізмів. Система не є
повністю працездатною. Той факт, що Україна
почала регулювати ГМО та ГМО продукти тільки
у 2007 р., призвів до ситуації, у якій реальність не
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відповідає принципам, закріпленим у відповідноG
му законодавстві. В Україні не дозволено жодG
ної ГМ рослини. Тому органи державної влади
та інші стверджують, що Україна — країна без
ГМО. Однак слабка регуляторна система, низьG
ка потужність лабораторій та нестача польових
наглядових програм залишають сумніви щодо
статусу України, як країни без ГМО.
За умов стрімкої зміни середовища діяльності
державного сектора тема конфлікту інтересів
завжди залишатиметься актуальною. Занадто суG
ворий підхід до врегулювання приватних інтеG
ресів, можливо, вступатиме в протиріччя з реалG
ізацією інших прав і може виявитися практично
непридатним або контрпродуктивним. Тому суG
часна практика запобігання конфліктам інтересів
або їх врегулювання має спрямовуватися на поG
шук балансу через виявлення ризиків для доброG
порядності державних органів і урядовців, забоG
рону неприйнятних форм конфліктів, адекватне
управління конфліктними ситуаціями з регулюG
ванням ГМО, ознайомлення державних органів і
окремих посадових осіб з поширеністю подібних
конфліктів, а також застосування відповідних
прикладів врегулювання конфліктних ситуацій.
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ENTERPRISE'S MANAGEMENT
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
The role, characteristics and essence of revenue and expenses, income as a part of the enterprise's management
system were defined. It was considered that according to IAS an income is a gross inflow of economic benefits emerging
from the ordinary activity of an enterprise during a period when own capital increases as a result of income but not as a
result of the contributions of the participants. An income is divided into two types: ordinary and extraordinary.
It was emphasized that indexes of revenue and expenses describe the absolute efficiency of enterprise management
in all areas of its activity: production, marketing, supply, finance and investment. These indicators also of economic
development of enterprise and strengthen its financial relationships with all parties to a commercial case.
It was found that the current financial and operative work of enterprise is aimed at practical implementation of
financial support of entrepreneurial activity maintaining a constant solvency properly.
Визначено роль та особливості процесу формування фінансових результатів як елементу загальної системи
управління підприємством. Розглянуто, що згідно з МСБО, дохід означає валове надходження економічних вигід
протягом періоду, який виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає
в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу. Визначено, що за видами
доходи поділяються на: звичайні та надзвичайні.
Підкреслено, що показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання
підприємства в усіх напрямах його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, фінансової та інвестиційної.
Вони складають основу економічного розвитку підприємства та зміцнення його фінансових відносин з усіма учасни5
ками комерційної справи.
Виявлено, що поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спрямовується на практичне втілення
фінансового забезпечення підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на належному
рівні.

Key words: income, financial state, expenses, revenue and expenses, business, accounting, activity,
analysis.
Ключові слова: доходи, фінансовий стан, витрати, фінансові результати, підприємство,
облік, діяльність, аналіз.

PROBLEM FORMULATING

For improving its financial state each enterG
prise is trying to get the most returns. Revenue and
positive financial performance is among the most
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important economic issues during the transition to
a market economy. A crisis financial situation
could lead to a lack of important financial and the
effective source — profit and thus to a lack of funds
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to develop production, insolvency and ultimately
to bankruptcy. The study is relevant due to the fact
that the stability of the any state's economy is
impossible without the financial stability of
enterprises operating in it. One of the factors
affecting the financial condition and results is
enterprises' income. The revenue increases the
equity of the enterprise, as well as the positive
financial result (profit), so the enterprise obtains
an additional source of production, and that ultiG
mately leads to improved financial condition.
ANALYSIS OF RECENT
RESEARCH AND PUBLICATIONS
AND DEFINITION UNSOLVED ASPECTS
OF THE PROBLEM

An important contribution to the development
of theoretical and methodological principles of
assessing the financial state of enterprises made
such economists as: A.O. Bosak, F.F. Butynets,
A.A. Maslak, V.V. Sopko, S.O. Levytska, T.O.
Lozenko and others. The assessing the financial
state of enterprises was considered in the works of
such foreign scientists and practices as: M.I.
Bakanova, I.T. Balabanova, V.M. Garashchenko,
O.M. Korobko, V.A. Kulik, G.M. Kurilo, Y.V.
Lebedzevych, T.M. Lichter, L.P. Nishenko, L.V.
Chizhevska, V.A. Yudenko and others. But
important issues of management accounting of
income and revenue and expenses in the current
conditions for businesses remain unsolved.
THE DEFINITION
OF UNSOLVED ASPECTS
OF THE PROBLEM

Today every enterprise improves its financial
situation by trying to get the highest return.
Therefore, obtaining positive results and revenues
can meet the difficult financial situation that could
cause the reduction of enterprise's most important
financial indicator — the volume of income that
will lead to insolvency and bankruptcy of the
enterprise.
The purpose of the article is studying the
theoretical basis and economic nature of the
management of income and revenue and expenses.
MAIN RESEARCH

According to International Standards of
Accounting the term "income" means a gross
inflow of economic benefits emerging from the
ordinary activity of an enterprise during a period
when own capital increases as a result of income
but not as a result of the contributions of the
participants [4]. If such inflow increases own
capital, not taking to the account the contributions
Передплатний індекс 21847

of shareholders, it is called "profit", if not — then
it's called "loss".
The conceptual definition of gross income
means an increasing of economic benefits during
the accounting period in the form of revenues
(increase) decrease in assets or liabilities, which
leads to an increase in equity (excluding owner's
deposits).
For determining the moment of income
recognition it is needed to know the economic
content of economic operation, which was resulted
by income receiving. Due to consideration of the
principle of prevalence of substance over form
dates of sales (revenue) can be recognised in the
date of shipment and before or after it.
According to international practice the income
divided due to enterprise's activities to:
— ordinary — from the current main activity,
which is defined by the charter, or other activities,
investing or financing activities (dividends, interest,
etc.);
— extraordinary — from extraordinary actiG
vities (events), fines and penalties due to fire, flood,
etc.
"Normal activity" means any of the company's
activity. Such activities include: the production
and sale of products, payments to suppliers,
customers, employees, banks, tax authorities and
others.
Normal activity of enterprise and its accomG
panying operations includes: cancellation of
devalued stocks, exchange differences, economic
penalties for contracts or for violation of tax
legislation.
Normal activities are divided into operating
and nonGoperating activities (financial and investG
ment, other).
Operating activities are the main statutory
activity of the enterprise and other activities that
are nonGinvesting or financing activities.
Main operating activities are activities (opeG
rations) related to the production or sale of proG
ducts (goods and services), which are crucial to the
reason of enterprise creation and provides the bulk
of its income. For commercial enterprises main
operating activities are the acquisitions of goods
for manufacturing companies: purchase of raw
materials, manufacturing products and sales, for
investment enterprises — forming the investments
portfolio, etc.
The investment activity is the acquisition and
sale of fixed assets and financial investments that
are not part of a cash equivalent.
Financial activity is determined as activity,
leading to changes in the size and composition of
own and borrowed capital of the enterprise.
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For accounting of income from such activities
it is usually necessary to open the following
accounts:
— income from capital;
— other financial income (profits);
— other income.
Extraordinary events include operations such
as natural disasters, fires, technological accidents
and etc. The process of covering the harm by
insurance compensation and other sources are
taken into account as the revenue and expenses
from extraordinary events, as income.
The financial state of the enterprise is a comG
plex concept, result of the interaction of all system
elements of the enterprise's financial relations,
determined by a combination of industrial and
economic factors and is characterized by a system
of indicators that reflect the presence, location and
use of financial resources.
The financial condition of the company
depends on the results of its industrial, commercial,
financial and economic activities. Financial analysis
carried out in the following areas:
a) analysis and evaluation of the composition
and dynamics of the property;
b) analysis of enterprise financial stability;
c) analysis of balance sheet liquidity;
g) analysis and rating estimation of the comG
pany.
The financial result of the company is reflected
in the change in the value of its capital for the
period. The ability of enterprise to ensure steady
growth of equity can be defined as system of
indicators of financial performance. The overview
of the most important indicators of the enterprise's
financial performance is represented in the sheet
number 2 of annual and quarterly financial staG
tements.
This sheet includes info about: sales income
(loss); financial and economic activities' income
(loss); income (loss) of the reporting period; profit
(loss) of the period. According to the info in sheet
number 2 it can be calculated the following
indicators of revenue and expenses: income (loss)
from financial and other transactions; the sum of
profit after income tax and other obligatory
payments (net profit); gross revenue from the sale
of goods, products and services. In the sheet
number 2 there is also comparative data for all
these indicators from last year.
Indicators of revenue and expenses (profits)
describe the absolute efficiency of enterprise
management in all areas of its activities: producG
tion, marketing, supply, finance and investment.
These indicators also form the basis of economic
development of the company and strengthen its
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financial relationships with all parties to a
commercial case.
However, various users of financial statements
are interested only in certain part of revenue and
expenses. For example, enterprise administration
is interested in volume of profits and its structure,
factors influencing its size [3, p.147]. Tax insG
pections are interested in getting reliable
information about all the elements of tax base for
income tax. Potential investors are interested in
the quality of earnings, the stability and reliability
of a profit in foreseeable future, and the rationale
for selecting investment strategies aimed at
minimizing losses and financial risks of investments
in the assets.
The main objectives of the analysis of revenue
and expenses are:
— analysis and assessment of the level and
dynamics of earnings;
— factor analysis of income from the sale of
goods (works, services);
— analysis of revenue and expenses from other
sales, nonGoperating and financial activities;
— analysis and evaluation of the use of net
profit;
— analysis of the costs, output (sales) and
profits;
— analysis of profit's growth reserves through
optimization of sales and costs of production or
circulation.
The current financial and operative work of the
company is aimed to the practical implementation
of financial support of entrepreneurial activity,
maintaining a constant solvency.
Accounting of revenue and expenses — profit
and loss — is recording using the account "FiG
nancial results". This account collected net income
and expenses of enterprise which are grouped into
analytical accounts according to the nature of the
activities.
Revenue and expenses reflect the purpose of
business activities, and they are critical for the
enterprise. Such info is important to its manaG
gement, staff, interested depositors capital (shareG
holders), creditors, government agencies, tax
service, stock exchanges and others.
The size and nature of the income (loss) for each
period of the enterprise is the most important final
indicator of its activity.
The determination of financial result means the
establishing net profit (loss) of the reporting
period. For this purpose the accountants compare
expected income and expenses.
The final financial result for the whole enterG
prise is defined as the difference between different
types of profit, which accounted to "credit", and
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costs, accounted to "debit" of "Revenue and exG
penses" account [1, p. 9].
The final stage of the cycle of finance comG
panies is the determination of the financial result
of all activities. The information on the sales
income of the enterprise generalized in 7th Class.
Account no 701 "Finished products sales'
revenue" is used to reflect income from the sale
of finished products. To account the work
performed and services rendered account number
703 "Revenue from the sale of works and services"
is used. In the case of returning products or
discounts applicable to customers it is used
account number 704. Granted discounts or the
returned products amount on the debit and credit
is for cancellation debit turns to account number
79 "Revenue and expenses". On the debit of
account number 79 "Revenue and expenses" are
reflected the cost of sales of finished products and
profits or losses.
Accounting for revenue and expenses in
Ukraine is carried out in two directions: accounG
ting and income taxes; accounting cost of the
finished product. These two areas combined
subaccount 791 "Result core activities" of account
79 "Revenue and expenses".
According to current legislation enterprises
pay the single tax, value added tax, other taxes and
various fees that are defined by the Tax Code of
Ukraine [2, p.21].
The economic concept of "added value" incG
ludes profits, wages, social security contributions
and other amounts related to own production
process. But as we see, the Code defined a different
tax base, i.e. the entire cost of sales. In addition,
the object of taxation includes excise and similar
fees.
Therefore, all proceeds from the sale are
displayed in the right part of the account "Revenue
and expenses" and the cost of implementation of
the core activities of the left side of the account.
The balance of the account shows a profit or loss
from operations of the enterprise.
Incomes and expenses related to the main
business enterprises reflected in "Income StaG
tement". The column "Income (proceeds) from
sales of products (goods and services)" displays the
total revenue (revenue) from sales of products
without deduction of discounts, the return of goods
sold, taxes and fees. In the "Other deductions from
income" reflected granted discounts of returning
products and excise or other amounts deductible
from income from sales [6, s.239]. In "Value Added
Tax" reflected the tax of sales amount (20%). The
next is gross revenue. Financial result of the main
activity is defined as the difference between gross
Передплатний індекс 21847

income and cost of sales, administrative expenses
and cost of sales.
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
FOR FURTHER RESEARCH

The transition of Ukraine's economy to a market
economy makes accounting more important as
enterprise information system and as an instrument
of control of economical and efficient use of all
resources of the enterprise for the profit. The
organization and accounting in enterprises is
operating in accordance with the Law of Ukraine
"On Accounting and Financial Reporting in
Ukraine". Accounting data provides reliable inforG
mation about the revenue and expenses of the
enterprise. It promotes the adoption of econoG
mically sound management decisions aimed at
improving the efficiency of the enterprise.
Specifically, the process of accounting income and
revenue and expenses according to IAS allow users
and most enterprises to facilitate record keeping.
For enterprises such approach will facilitate and
enable the reliable information about their income
and expenses, and thus assess the economic benefits
associated with the activities of the enterprise.
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PRINCIPLES AND COMPETITIVE ADVANTAGES DEVELOPMENT OF ORGANIC
AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE
У статті виявлено особливості функціонування агроформувань з органічним виробництвом. Визначено його
доцільність, масштаби поширення, інституційні засади та ресурсні можливості розвитку в Україні. Обгрунтовано
конкурентні переваги, особливо для малих та середніх агроформувань. Виявлено можливі ризики й недоліки. По5
глиблено принципи впровадження та підтверджено значення для збереження довкілля, здоров'я і тривалості життя
населення, відродження сільських територій, продовольчої безпеки держави.
The article reveals peculiarities of functioning of agricultural holdings with organic production. Determined the
feasibility, scope, institutional framework and resource development opportunities in Ukraine. Proved a competitive
advantage, especially for small and medium5sized agricultural companies. Identifies possible risks and disadvantages.
In depth principles of implementation and confirmed the importance for the preservation of the environment, health and
life expectancy of the population, the revival of rural areas, food security of the state.

Ключові слова: принципи, органічне сільськогосподарське виробництво, агроформування,
потенціал, конкурентні переваги, сільські території, відродження, продовольча безпека.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сучасному етапі розвитку землеробства
та рівня продовольчої безпеки значної актуаG
лізації набувають новітні розробки в галузі альG
тернативного сільського господарства, збеG
реження природних ресурсів і в першу чергу, осG
новного засобу виробництва — землі. У той же
час незаповнена місткість ринку органічної проG
дукції та майже необмежений потенціал для
розвитку екологічного виробництва створюють
всі необхідні передумови для підвищення конG
курентоспроможності вітчизняних товаровиG
робників. У зв'язку з цим актуальною є розробG
ка питань, пов'язаних з оцінкою ефективності
виробництва органічної продукції сільського
господарства та обгрунтуванням механізму пеG
реходу сільськогосподарських товаровиробG
ників на органічні методи господарювання.

чинської, О. Локутової, Л. Мармуль, Т. ОсташG
ко, Б. Пасхавера, В. Точиліна, М. Федорова,
О. Ходаківської, Г. Черевка, Р. Штайнера,
О. Шпичака, В. Юрчишина та інших вченихGекоG
номістів. Проте уточнення потребують питання
про конкурентні переваги та ризики органічноG
го сільського господарства, а також правила
здійснення при умові наявного виробничоGреG
сурсного та фінансовоGекономічного потенціG
алу у тих або інших суб'єктів господарювання
агросфери.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є визначення принципів та
конкурентних переваг розвитку органічного
сільськогосподарського виробництва агрофорG
мувань у вітчизняних умовах господарювання.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На актуальність проблем розвитку органіG
чного виробництва вказують численні теореG
тичні дослідження і узагальнення як вітчизG
няних, так і зарубіжних вчених, зокрема праці
В. Гармашова, В. Гейця, М. Ігнатенка, Т. КальG
ноїGДубенюк, М. Капштик, С. Кваші, С. КорG
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Виробництво органічної сільськогосподарG
ської продукції в Україні і науковці, і практики
все частіше визначають перспективною діяльG
ністю. Мова йде не тільки про вигідний бізнес,
а й про здоров'я, яке забезпечує споживачам
якісне харчування. Ці переваги підтримують все
більше людей [2, с. 12]. Тому зараз чимало
вітчизняних агротоваровиробників оцінюють
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власний потенціал, наявні конкурентні переваG
ги, щоб приєднатися до органічного руху, знайG
ти продуктову нішу на українських і зарубіжG
них аграрних ринках.
В останні десятиріччя світовий ринок екоG
логічно чистих продуктів харчування стрімко
розвивається та стає доволі популярною альG
тернативою споживанню продуктів, вироблеG
них за техногенними технологіями. У країнах
з лідируючими економіками та попитом, з виG
сокою платоспроможністю населення щороку
у все більшої кількості споживачів, прихильних
до ведення здорового способу життя та достатG
ньо фінансово забезпечених, виникає бажання
отримувати якісну, екологобезпечну та корисG
ну харчову продукцію, шкода довкіллю від виG
робництва якої мінімізована.
Розвиток органічного виробництва є досить
актуальним нині з огляду на низку явних екоG
логічних, економічних та соціальних переваг,
що притаманні цій сфері діяльності. Органічне
виробництво у світі характеризується динаміG
чним розвитком. Так, за даними дослідження
дослідного інституту органічного сільського
господарства (Forschungsinstitut fur biologiG
schen Landbau, FiBL), до якого включено 162 з
224 країн світу, у 2014 р. площа сільськогоспоG
дарських земель, зайнятих під органічним виG
робництвом (орні землі та багаторічні насаG
дження), становила більше 78 млн га, включаG
ючи землі у конверсії [5, с. 6].
У вітчизняних умовах розвиток органічного
аграрного виробництва на державному рівні реG
гулюється Конституцією України, Земельним
кодексом України, Законами України "Про охоG
рону навколишнього природного середовища" .
Особливого значення набув Закон України "Про
виробництво та обіг органічної сільськогоспоG
дарської продукції та сировини", який набрав
чинності 10 січня 2014 р., згідно з яким органічна
продукція ідентифікується як продукція, отриG
мана в результаті сертифікованого виробництва,
а виробництво органічної продукції (сировини)
визначається як виробнича діяльність фізичних
або юридичних осіб (у тому числі з вирощування
та переробки), де під час такого виробництва викG
лючається застосування хімічних добрив, пестиG
цидів, генетично модифікованих організмів, конG
сервантів тощо, та на всіх етапах виробництва
(вирощування, переробки) застосовуються метоG
ди, принципи та правила, визначені Законом для
отримання натуральної (екологічно чистої) проG
дукції, а також збереження та відновлення приG
родних ресурсів [4]. Отже, сільськогосподарсьG
ке виробництво вважається органічним лише
після отримання сертифіката на виробництво
Передплатний індекс 21847

продукції згідно з правилами та вимогами органG
ічного виробництва.
Переваги органічної продукції полягають у
тому, що вона корисна для здоров'я населення
та екологічно безпечна для довкілля. У разі її
споживання населенням зменшується можG
ливість потрапляння в організм людини шкідлиG
вих речовин та домішок, а також речовин (наG
приклад, генномодифікованих організмів
(ГМО)), вплив яких ще недостатньо вивчено.
Встановлено, що органічне виробництво в агG
рарному секторі передбачає обгрунтоване поG
єднання традиційної селянської та фермерG
ської практики з найновішими результатами
наукових досліджень і розробок, що дає змогу
забезпечити його результативність [6, с. 25].
Доцільність органічного виробництва в умоG
вах ринкової економіки визначається зіставG
ленням та оцінкою потенційних конкурентних
переваг та недоліків і ризиків [9, с. 89]. У цілоG
му, конкурентні переваги органічного виробG
ництва сільськогосподарської продукції можG
на сформувати за такими групами:
— виробничоGекологічні — мінімізація
впливу агровиробничих процесів на довкілля;
сприяння збереженню та відновленню біорізG
номаніття в агроландшафтах; сприяння збереG
женню та відтворенню природної родючості
грунтів; оберігання від забруднення водних,
лісових ресурсів;
— соціальні — створення додаткових робоG
чих місць у сільській місцевості; створення ноG
вих перспектив для домогосподарств, особисG
тих сільських господарств, малих та середніх
агроформувань, збільшення життєздатності
сільських громад через диверсифікацію видів
діяльності, зростання престижності сільськоG
го способу життя;
— економічні — ресурсозбереження та
зменшення енергоємності сільськогосподарсьG
кого виробництва; зростання грошових заG
ощаджень виробників, оскільки немає необхіG
дності купувати дорогі синтетичні пестициди,
гербіциди та хімічні добрива; підвищення конG
курентоспроможності товаровиробників на
внутрішньому і зовнішньому ринках; відроG
дження сільських територій.
Ризиками органічного виробництва є можG
лива втрата або зменшення прибутковості,
особливо на перших етапах впровадження;
зменшення обсягів продукції; збільшення труG
дозатрат, затрат на рекламу, інформацію; впроG
вадження нових форм реалізації продукції,
нових принципів виробництва. Перехід від траG
диційного до органічного виробництва передG
бачає, отже, імплементацію нових правил та
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Таблиця 1. Принципи запровадження виробництва органічної продукції
Принципи
Агротехнологічні

Соціальні

Економічні

Екологічні

Рекламноінформаційні

Характеристики
- використання районованих сортів насіння;
- відмова від використання хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив тощо;
- використання відновлювальних ресурсів, запобігання їх втратам і забрудненню;
- використання пакувальних матеріалів, які дозволяють реутилізацію або розкладаються
біологічним шляхом
- виробництво органічної продовольчої продукції у достатній кількості;
- спрямованість на встановлення соціально орієнтованого ланцюга агропромислового
відтворення «виробництво – переробка – реалізація» з дотриманням екологічних вимог;
- забезпечення здоров’я нації
- підвищення економічної ефективності виробництва органічної продукції;
- забезпечення працівникам та власникам, зайнятим в органічному виробництві та
переробці його продукції, належного рівня доходів;
- підвищення конкурентоспроможності товаровиробників органічної продукції;
- забезпечення довгострокових конкурентних переваг на вітчизняному та міжнародних
аграрних ринках
- узгодження виробництва з природними циклами росту рослин та живими системами
відтворення грунтів;
- збереження родючості та біологічної активності грунтів за допомогою традиційних
агрокультурних, біологічних і механічних методів та прийомів;
- збереження агро- та біорізноманіття агроландшафтів у господарствах та в їх оточенні;
- забезпечення екологічної рівноваги довкілля
- правдиве маркування продовольчої продукції;
- належна інформація споживачів про ціни та якість продовольства;
- організація реалізації органічної продукції через інтернет, існуючі торгові мережі з
метою зменшення ціни її реалізації

методів у сфері безпечності та якості харчових
продуктів. У таблиці 1 наведено базові принциG
пи виробництва, зберігання, перевезення та
реалізації органічної продукції в Україні.
Прерогативою органічної продукції є повна
відмова під час такого виробництва від застоG
сування гербіцидів, пестицидів, мінеральних
добрив, консервантів, штучних барвників, стиG
муляторів росту, хімічних засобів захисту, горG
монів, антибіотиків, ароматизаторів, стабілізаG
торів, підсилювачів смаку тощо [3, с. 35]. ЗабоG
роняється також використання ГМО, похідних
ГМО і продуктів, вироблених з ГМО, як харчоG
вих продуктів, кормів, технологічних добавок,
препаратів покращення грунту, насіння, вегеG
тативного походження садивного матеріалу,
мікроорганізмів і тварин тощо. Виробництво
здійснюється виключно з органічної сировини,
що відповідає вимогам чинного законодавства
про органічне виробництво.
Лише у деяких випадках, за згодою центG
рального органу виконавчої влади, дозволяєтьG
ся під час виробництва органічної продукції
використовувати традиційну продукцію (проG
дукція, виготовлена за загальноприйнятними
технологіями виробництва, де можна викориG
стовувати будьGякі хімічні засоби захисту, синG
тетичні мінеральні добрива, консерванти, штучG
ні барвники, стимулятори росту, гормони, анG
тибіотики, ароматизатори, стабілізатори, підG
силювачі смаку тощо) та засоби захисту росG
лин, добрива та поліпшувачі грунту, неорганічні
кормові матеріали рослинного, тваринного та
мінерального походження, кормові чи техноG
логічні добавки, продукти для очищення та дезG
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інфекції водоймищ, кліток, споруд та устаноG
вок виробництва продукції тваринництва та
рослинництва, включаючи об'єкти для зберіG
гання такої продукції [1, с. 63].
Перевагами органічного виробництва є збеG
реження природного середовища в процесі виG
робництва, покращення структури грунту, що
сприяє підвищенню його родючості. Органічні
продукти за рахунок мінімізації хімічних речоG
вин містять більше поживних речовин, мінералів
та вітамінів. Крім того, органічне виробництво
має ряд екологоGекономічних переваг, оскільки
забезпечення населення якісними та безпечниG
ми органічними продуктами харчування сприяє
покращенню здоров'я нації та підвищує рівень
продовольчої безпеки держави. Органічні метоG
ди господарювання сприяють ресурсозбереженG
ню та зменшенню енергоємності сільськогоспоG
дарського виробництва, таким чином, підвищуG
ють конкурентоспроможність товаровиробG
ників на міжнародних та внутрішніх ринках [8,
с. 67]. Значний попит на органічну продукцію дає
можливість суб'єктам господарювання збувати
вироблену продукцію за преміальну ціну та
збільшувати власні доходи.
До основних проблем впровадження та розG
витку органічного виробництва можна віднести
недосконалість внутрішнього ринку щодо пропоG
зиції та попиту на сертифіковані органічні проG
дукти, обмеженість номенклатури товарів, непоіG
нформованість споживачів про переваги органіG
чних продуктів, недостатню кількість торгових
мереж, брак інвестицій у виробництво. Для комG
плексного вирішення всіх проблем, які виникаG
ють під час розвитку органічного сільського госG
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подарства в Україні, необхідно прийняти компG
лексну програму розвитку цієї сфери аграрного
сектора економіки, яка зведе в єдину функціоG
нальну систему всю діяльність органів державної
влади та суб'єктів органічного виробництва, ринG
кової логістичноGзбутової інфраструктури, рекG
ламноGінформаційної діяльності [7].
ВИСНОВКИ

Органічне виробництво як важливий засіб
диверсифікації сільської економіки має суттєвий
конкурентний потенціал у вітчизняних умовах
господарювання для забезпечення відродження
сільських територій, життєздатності сільських
громад, консолідації зусиль товаровиробників з
метою зниження сертифікаційних, транспортноG
логістичних, рекламноGінформаційних витрат,
витрат на переробку. Соціальний контекст конG
курентних переваг розвитку органічного сектоG
ра проявляється, передусім, у збільшенні
кількості додаткових робочих місць у сільській
місцевості. Крім того, цей вид діяльності є ефекG
тивним інструментом збереження ментальності
ведення господарства сільськогосподарськими
товаровиробниками з урахуванням іманентних
властивостей окремих сільських територій. Його
значення також виходить з основної мети — заG
безпечення здорового харчування та відтворенG
ня теперішнього й майбутнього поколінь, отже,
й продовольчої безпеки держави.
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ECOLOGIZATION OF AGRICULTURE IN THE TERMS OF GLOBALIZATION
Процеси, які впливають на функціонування світового господарства на сучасному етапі його розвитку, характе5
ризуються наявністю певних асиметричних складових їх формування. Глобалізаційні тенденції розвитку економіч5
ного простору, збільшення обсягів світового виробництва, інтенсифікація торговельних потоків, розширення міжна5
родного поділу праці з однієї сторони та ускладнення впливу вищезазначених чинників на процеси природного відтво5
рення, зростання рівня забрудненості навколишнього середовища з іншої, зумовлюють виникнення диспропорцій у
природничо5ресурсному потенціалі функціонування світової спільноти.
Найбільш тісний зв'язок між економічною діяльністю та природним середовищем спостерігається в сільськогос5
подарській галузі. Це зумовлює необхідність дослідження напрямів екологізації розвитку зазначеної складової фун5
кціонування світогосподарського комплексу з метою зниження її негативного навантаження на навколишнє середо5
вище. В статті обгрунтовано особливості розвитку екологічних процесів у сфері аграрного виробництва та шляхи їх
оптимізації, визначено пріоритетні інструменти екологічного спрямування, що можуть бути використані на націо5
нальному, регіональному та міжнародному рівнях.
The processes which influence on functioning of world economy on the modern stage of its development are
characterized by certain asymmetric constituents of forming. Increase of world production, globalization trends of
economic space, intensification of trade flows, expansion of international division of labor on the one hand and complexity
of the impact of the above factors on the processes of natural reproduction, growth of contamination of the environment
on the other, cause the emergence of imbalances in the natural5resource potential of the world community functioning.
Most close relationship between economic activity and the natural environment is observed in the agricultural sector.
The processes of industrialization of agriculture leads to adverse changes in the environmental component of the global
economy such as soil depletion, use of chemically hazardous production technologies, use of synthetic fertilizers and
other chemicals. Ecological orientation of agricultural production involves the search for such methods of economic
activity in this area that can provide the demand on the industry production along with simultaneous reduction of the
negative impact on the environment and contribution the sustainable rural development. It predetermines the necessity
of research of directions of ecologization of development of this world economic area to reduсe its negative impact on
the environment. In the article the features of ecological processes in the agricultural area and ways of its optimization
are grounded and also the priority ecological tools that can be used at national, regional and international levels are
determined.

Ключові слова: екологізація, сільське господарство, екологізація сільського господарства,
інструменти екологізації.
Key words: ecologization, agriculture, ecologization of agriculture, instruments of ecologization.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світовий господарський простір розвиваєтьG
ся в органічному комплексному поєднанні всіх
його структурних ланок. Сучасний етап його
функціонування формується з урахуванням викG
ликів глобального характеру, в тому числі, екоG
логічних. Модель сталого розвитку країн світоG
вої спільноти висуває на перший план питання заG
безпечення екологічних засад виробництва, розG
поділу, реалізації та споживання з метою ствоG
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рення цілісної взаємопов'язаної екологоGеконоG
мічної системи господарювання. ЗагальнопланеG
тарний масштаб проблем забруднення навколишG
нього середовища, виснаження природничоGреG
сурсного потенціалу держав світу, зумовлених,
зокрема, розширенням обсягів виробництва,
інтенсифікацією міжнародних торговельних
відносин та іншими закономірними процесами
розвитку світогосподарського простору, виклиG
кає необхідність пристосування економічної
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Динаміка зростання світового виробництва, обсягів світової торгівлі товарами
та чисельності населення у 1980—2014 рр.

діяльності до умов природозбережного функціG
онування. В цьому зв'язку особливої актуальG
ності набуває пошук раціональних інструментів
та методів екологізації всіх складових світового
економічного простору, в тому числі сфери
сільського господарства. Ця галузь характериG
зується тісним зв'язком з природничоGресурсним
середовищем. Саме тому врахування екологізаG
ційних чинників її функціонування є підгрунтям
для створення інвайронментальних засад розвитG
ку світового господарства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню окремих аспектів екологізації
сільського господарства присвячені наукові праці
В.А. Баженова, В.П. Галушка, О.І. Гуторова,
А.С. Даниленка, Б.М. Данилишина, А.В. ДухнеG
вича, А.Т. Кардашова, О.І. Корніцької, П.В. ЛитG
вака, В.М. Ісаєнка, В.Н. Писаренка, П.Т. СаблуG
ка, О.Ф. Смаглія, Л.В. Синяєвої, А.М. Третяка,
М.М. Федорова, О.В. Ходаківської, О.М. ЦаренG
ко та ін. Проте обгрунтування конкретних наG
прямів екологізації сільськогосподарської галузі
та екологічні аспекти розвитку цієї складової
господарського комплексу України потребують
більш грунтовного дослідження.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні
пріоритетних напрямів екологізації сільського
господарства в умовах глобалізації. Це передG
бачає виконання наступних завдань: визначенG
ня особливостей розвитку екологізаційних
процесів у сфері сільського господарства, обG
грунтування конкретних напрямів екологізації
сільського господарства, визначення стратегіG
чних орієнтирів розвитку екологічної складоG
вої сільськогосподарського комплексу УкраїG
ни.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Екологізація сільського господарства в умоG
вах глобалізації є складовою базових стратегій
зростання країн світової спільноти. Вона передG
бачає, передусім, задоволення споживачів світоG
вого ринку екологічно безпечною продукцією,
зменшення негативного впливу сільськогоспоG
дарського виробництва на довкілля та збереженG
ня природних ресурсів, запровадження екологіG
чних інновацій з метою відновлення якісних комG
понентів природного середовища за рахунок проG
цесу самовідновлення на основі використання
новітніх екологічно безпечних технологій та
інноваційних розробок. У цілому екологічна
спрямованість сільськогосподарського виробG
ництва передбачає пошук таких методів органіG
зації господарської діяльності в цій сфері, які моG
жуть забезпечити задоволення попиту на проG
дукцію галузі поряд із одночасним зменшенням
негативного впливу на довкілля та сприянням
сталому розвитку сільських територій.
Сільське господарство є галуззю економіки,
в якій виробництво найтісніше пов'язане з приG
родою, проте технічний розвиток і процеси індуG
стріалізації аграрного виробництва призвели до
несприятливих змін в екологічній складовій наG
вколишнього середовища [10]. Йдеться, насампеG
ред, про виснаження грунтів, застосування
хімічно небезпечних технологій виробництва,
використання хімічних добрив. Поряд з цим обG
сяги споживання сільськогосподарської проG
дукції зростають внаслідок збільшення чисельG
ності населення світу (рис. 1).
За прогнозними підрахунками ЮНКТАД до
2050 року чисельність населення світу може
збільшитися до 9725148 тис. осіб, що зумовлює
збільшення обсягів споживання, обсягів міжнаG
родної торгівлі, зокрема, продукцією сільськоG
господарського призначення Це формує передуG
мови екологізації сільського господарства. До
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Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва основних сільськогосподарських культур
в Україні в 2011—2014 рр.

них слід віднести, поGперше, невідповідність виG
робничоGгосподарської діяльності в аграрній
сфері та ресурсноGекологічних можливостей
світового торговельного простору. ПоGдруге,
зростання обсягів споживання внаслідок збільG
шення чисельності населення, що висуває нові
вимоги до якісних характеристик продукції, що
реалізується на світовому ринку. ПоGтретє, розG
ширення екологічної свідомості споживачів, що
вимагає від аграрних виробників врахування екоG
логічної складової у вирощуванні сільськогоспоG
дарської продукції. ПоGчетверте, підвищення
попиту на екологічно чисту та безпечну для споG
живання продукцію.
Загальні напрями екологізації сільського госG
подарства передбачають необхідність викорисG
тання відповідних інструментів для забезпеченG
ня сталого природокористування та виробництG
ва екологічно чистої продукції [2, с. 87]. Серед
них слід виділити наступні: створення передумов
для збалансованого розвитку аграрних екологіG
чних систем та запобігання негативним процесам,
що відбуваються в них, розробка дієвої комплекG
сної системи індикаторів щодо оцінки стану біоG
різноманіття та оптимізаційних моделей агроекоG
систем, сприяння створенню нових сортів, приG
стосованих до різних умов аграрного виробницG
тва, які при мінімальних витратах енергії та в
умовах змін клімату будуть забезпечувати високі
врожаї продукції [3, с. 45].
Конкретні напрями екологізації сільського
господарства полягають в наступному. ПоGперG
ше, запровадження альтернативних методів обG
робки грунтів та вирощування органічної проG
дукції. Альтернативне землеробство передбачає
зменшення або повну відмову від використання
синтетичних мінеральних добрив, пестицидів та
інших хімічних засобів. Зважаючи на це, до осG
новних його завдань варто віднести збереження
і підвищення родючості грунту; захист довкілля;
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зниження енергоємності продукції та поліпшенG
ня її якості та ін. Зазначена форма розвитку
сільськогосподарської галузі поширена у США,
Великобританії, Німеччині, Франції, Швеції,
Швейцарії, Нідерландах. У свою чергу, вирощуG
вання органічної продукції тісно пов'язане з екоG
логізаційними аспектами використання териG
торій сільськогосподарського призначення. В
країнах ЄС обсяги продажів такої продукції маG
ють тенденцію до зростання. Виробництво органG
ічної продукції сприяє вирішенню наступних
проблемних питань: охорона природного сереG
довища від забруднення хімічними речовинами,
які застосовуються в процесі сільськогоспоG
дарської діяльності; попередження деградації
грунтів; забезпечення споживачів продовольчою
продукцією високої якості, яка є безпечною для
вживання.
ПоGдруге, впровадження ресурсозберігаюG
чих, енергозберігаючих, маловідходних техноG
логій у переробному комплексі, альтернативних
систем землеробства з обмеженим використанG
ням хімічних засобів підвищення врожайності і
захисту рослин, розширене відтворення природG
ної родючості грунтів. ПоGтретє, забезпечення
прискореного розвитку виробничоGзбутової сфеG
ри, здійснення якої дозволяє оптимізувати викоG
ристання сільськогосподарської сировини.
Йдеться, передусім, про розвиток інфраструктуG
ри та переробних галузей промисловості, що має
важливе значення для екологізації сільськогосG
подарського виробництва та процесу реалізації
продукції галузі на внутрішньому та зовнішніх
ринках.
ПоGп'яте, акумулювання досвіду країн, які виG
користовують такі інструменти забезпечення
екологізаційного розвитку сільського господарG
ства, що довели свою ефективність і мають значG
ний економічний та соціальний вплив на розвиG
ток національних господарств. У цьому зв'язку
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слід відмітити позитивний досвід Європейського
Союзу в цій сфері. Так, з 2015 року в межах ЄС
законодавчо закріплено виділення 5% земель
сільськогосподарських підприємств під "землі
особливого використання для екологічних цілей".
Такі території будуть використовуватися для
живих огорож, захисних зон водойм та ін.
ПоGшосте, розвиток міжнародної співпраці в
сфері екологізації сільського господарства. Слід
зауважити, що важлива роль в цьому належить
міжнародним організаціям. У рамках Світової
організації торгівлі функціонує Угода про
сільське господарство, а оптимізація взаємозв'G
язку торгівлі та стану навколишнього середовиG
ща є одним із пріоритетних питань її розвитку
[1]. Конференція ООН зі сталого розвитку
"Ріо+20", що відбулася в 2012 році, була присвяG
чена "зеленій економіці" [8]. Підкреслено, що
заходи щодо відновлення навколишнього приG
родного середовища, в тому числі, пов'язані з
розвитком сфери сільського господарства, мають
застосовуватись на усіх рівнях управління у взаєG
модії із суспільством, державою і міжнародниG
ми організаціями.
Для України сільське господарство є однією
з базових галузей господарювання, що може заG
довольнити потреби внутрішнього ринку та заG
безпечити провідні позиції держави в міжнародG
них аграрних відносинах. Динаміка обсягів виG
робництва основних сільськогосподарських
культур представлена на рисунку 2 [5].
Найбільша частка у виробництві припадає на
зернові. Слід відмітити, що саме експорт зерноG
вих культур дозволяє галузі займати провідні поG
зиції на зовнішніх ринках в цій сфері [5]. ДинамG
іка обсягів експорту зернових України представG
лена на рисунку 3.
Розвиток аграрного сектора має потужний
вплив на економічну ситуацію в Україні. Проте
вітчизняний аграрний сектор за рівнем розвитку
суттєво поступається розвинутим країнам світу,
що підтверджується низькою економічною ефекG
тивністю сільськогосподарського виробництва
[9]. Тому проблема екологізації цієї галузі набуG
ває вирішального значення для її розвитку та
підвищення рівня конкурентоспроможності на
світовому ринку.
У Законі України "Про основні засади (страG
тегію) державної екологічної політики на період
до 2020 року" підкреслюється, що стан земельG
них ресурсів в Україні близький до критичного
[7]. Серед ключових передумов виникнення екоG
логічних проблем виділені, зокрема, наступні: усG
падкована структура економіки з переважаючою
часткою ресурсоG та енергоємних галузей, негаG
тивний вплив якої був посилений переходом до
ринкових умов; зношеність основних фондів проG
мислової і транспортної інфраструктури; існуюG
ча система державного управління у сфері охоG
рони навколишнього природного середовища,
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Рис. 3. Динаміка обсягів експорту зернових
України в 2011—2014 рр.

регулювання використання природних ресурсів,
відсутність чіткого розмежування природоохоG
ронних та господарських функцій; недостатня
сформованість інститутів громадянського суспG
ільства; недостатнє розуміння в суспільстві пріоG
ритетів збереження навколишнього природного
середовища та переваг сталого розвитку; недоG
тримання природоохоронного законодавства.
Інтеграція екологічної політики до галузевих
політик, обов'язкове врахування екологічної
складової при складанні стратегій, планів і проG
грам розвитку України, впровадження екологічG
ного управління на підприємствах, екологізація
господарської діяльності розглядається як важG
ливий шлях до сучасної секторальної екологічG
ної політики, що реалізується у країнах ЗахідG
ної та Центральної Європи [7].
Основними напрямами екологізації сільG
ського господарства в Україні мають стати наG
ступні: виведення частини угідь з інтенсивної
сільськогосподарської обробки; забезпечення
пріоритетності вимог екологічної безпеки у виG
користанні земельних ресурсів над економічниG
ми інтересами; впровадження агротехнічних заG
ходів, спрямованих на поліпшення родючості й
відновлення грунту; збільшення обсягів інвесG
тицій в сільське господарство; використання
ресурсозберігаючих технологій, зокрема, запроG
понованої у рослинництві ресурсозберігаючої
технології NoGTill, яка дозволяє знизити енерG
гоємність, збільшувати утримання вологи в
грунті, покращувати доступність води, знижуваG
ти ерозію грунтів; розвиток органічного сільськоG
го господарства.
Слід відмітити, що Україна є одним з проG
відних виробників органічних продуктів. Площа
сільськогосподарських угідь, зайнятих під оргаG
нічне виробництво становить більше 270 тис. га,
завдяки чому Україна займає перше місце серед
країн Східної Європи. Основні форми органічG
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ного виробництва в Україні включають зернові,
зернобобові та олійні культури. Близько 70%
органічних продуктів йдуть на експорт, але їх
частка на внутрішньому ринку зростає [4]. В цьоG
му зв'язку важливе значення має прийняття в
2013 році Закону України "Про виробництво та
обіг органічної сільськогосподарської продукції
та сировини" [6]. Основним його завданням є реG
гулювання органічного сільського господарства,
переробки та торгівлі.
Крім того, Україна вживає заходи щодо наG
ближення до санітарних та фітосанітарних норм
ЄС. Це є важливим кроком, зважаючи на те, що
Європейський Союз, що характеризується висоG
ким рівнем споживання сільськогосподарських
товарів, є одним з найбільших партнерів України
у торгівлі сільськогосподарською продукцією.
ВИСНОВОК
Екологізація сільського господарства є
складним, об'єктивно закономірним процесом,
зумовленим змінами сучасної парадигми розвитG
ку світового господарського комплексу у напрямі
забезпечення сталого функціонування глобальG
ної економічної системи з урахуванням екологіG
чних викликів та загроз. Ефективність системних
перетворень у цій сфері значною мірою залежить
від комплексу заходів національного, регіональG
ного та міжнародного спрямування, покликаних
сформувати екологічно безпечні засади розвитG
ку кожної складової аграрного комплексу. Для
України в цьому зв'язку доцільним є, зокрема,
впровадження ресурсозберігаючих агротехноG
логій, дотримання вимог екологічної безпеки у
використанні земельних ресурсів, розвиток
органічного сільського господарства.
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IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES FISHING INDUSTRY
Під конкурентоспроможністю галузі пропонується розуміти: відображаючу специфіку конкретної галузі дина5
мічна властивість, яка грунтується на конкурентних перевагах складових її підприємств, регіону базування і галузе5
вих інститутів управління, що виражається в її здатності брати участь у конкурентній боротьбі з аналогічними галу5
зями інших регіонів. Таким чином, у рамках регіонально5галузевого підходу при оцінюванні конкурентоспромож5
ності між собою порівнюються галузі різних регіонів, а результуючим показником міжрегіональних порівнянь стає
частка галузі у валовому регіональному продукті.
In the field of competitiveness proposed to understand, reflecting the specificity of a particular industry dynamic
property, based on the competitive advantages of its constituent companies of the region and industry5based institutions
of governance, reflected in its ability to participate in the competition with similar industries in other regions. Thus, as
part of regional5sectoral approach in assessing the competitiveness of the industry compared with each other in different
regions and interregional comparisons resulting index is the share of industry in the gross regional product.

Ключові слова: конкурентоспроможність, рибна галузь, економіка підприємства, міжна8
родна економічна інтеграція, регіональна економіка.
Key words: competitiveness, the fishing industry, business economics, international economic
integration, regional economy.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Завдання підвищення конкурентоспроможG
ності різних економічних систем в якості перG
шочергових ставляться на різних рівнях — від
уряду до керівництва підприємств. Особливої
актуальності підвищення конкурентоспроможG
ності національної економіки та її галузей наG
буває в умовах вступу України до СОТ та акG
тивізації процесів глобалізації. ФункціонуванG
ня в рамках СОТ викличе загострення конкуG
рентної боротьби, пов'язане з переходом до
рівних конкурентних можливостей для вітчизG
няних і іноземних виробників. У цій ситуації
низька конкурентоспроможність галузей наG
ціональної економіки і необхідність її підвиG
щення перетворюються з нагальної економічG
ної проблеми в обов'язкову умову їх виживанG
ня.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема методологічних аспектів розвитG
ку аграрної сфери та економічного розвитку
рибного господарства України розглядалася в
працях таких вітчизняних науковців: О.Е. ДовG
Передплатний індекс 21847

биш, В.К. Кисельов, О.М. Клименко, В.А. КорчG
мит, В.Ф. Корельский, Л.С. Ладонько, Р.М. СкупсьG
кий, І.Ю. Гришова, О.В. Митяй, Т.С. Шабатура,
О.О. Красноруцький, Л.М. Наумова, О.Б. НаG
умов, Т.М. Гнатьєва, Б.О. Язлюк, М.Ю. ЩербаG
та[1—15] та ін. Проте, недивлячись на те, що
проблеми розвитку рибного господарства є
предметом багатьох наукових досліджень, баG
гато питань залишаються невирішеними.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Завданням статті є розглянути основні хаG
рактеристики підприємств у сфері рибної проG
мисловості в Україні проаналізувати та оціниG
ти їх конкурентні переваги.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Огляд сучасних українських та зарубіжних
робіт, присвячених проблемі підвищення конG
курентоспроможності, показав, що в даний час
триває процес становлення сталого понятійноG
го апарату, розробки методичних підходів до
проведення оцінки конкурентоспроможності
економічних систем різного рівня і розвитку
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загальної методології дослідження конкуренG
тоспроможності та її підвищення. При цьому
очевидною залишається необхідність глибокоG
го наукового осмислення категорії "конкуренG
тоспроможність" з урахуванням таких реалій,
як посилення міжнародної конкуренції, зросG
тання відкритості ринку для зарубіжних виробG
ників, зниження ступеня протекціонізму, які
супроводжують процес входження в СОТ [2].
Потреба розвитку теорії конкурентоспроG
можності, стосовно мезорівня економіки, виG
значається зміною уявлень про галузь і регіон,
вже сформованих в економічній і політичній
практиці України, але поки ще не знайшовших
адекватного відображення в науковій екоG
номічній літературі. В даний час зростає самоG
стійність українських регіонів, їх незалежність
від центру, в основі якої лежить регіональний
галузевий комплекс, який виступає гарантом
фінансової незалежності, що забезпечує рівень
наповнення регіонального бюджету. ПідвищенG
ня конкурентоспроможності регіональних гаG
лузей стає найважливішою передумовою підвиG
щення конкурентоспроможності регіону, в ціG
лому.
Системний розгляд різних аспектів аналізу,
оцінки та підвищення конкурентоспроможG
ності особливо актуальний в тих галузях, які
безпосередньо конкурують із зарубіжними виG
робниками і на які вступ України до СОТ
відіб'ється в першу чергу. До числа таких галуG
зей відноситься і рибна галузь промисловості.
Незважаючи на те, що відбулися в дев'яG
ності роки минулого століття негативні зміни
в рибному господарстві, Україна входить до
числа великих рибопромислових держав, що
визначають стратегію розвитку рибальства в
АзовоGЧорноморському басейні. Успішне фунG
кціонування рибної галузі необхідне для забезG
печення економічної та продовольчої безпеки
України, закріплення її геополітичній присутG
ності на територіях Чорноморського макрореG
гіону.
Особливе значення рибна галузь має для
регіонів, де рибогосподарські підприємства є
містоутворюючими, а рибний промисел — одG
ним з джерел забезпечення життєдіяльності
населення.
З початку 90Gих років минулого століття
рибна галузь України перебувала в стані затяжG
ної кризи. Загальний вилов водних біоресурсів
(ВБР) досяг найнижчої точки падіння показG
ників діяльності галузі. Виробництво харчової
рибної продукції за той же період знизилося
на 24%, при одночасній зміні структури проG
дукції, що випускається в сторону зниження
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рівня її переробки. Середньодушове споживанG
ня риби скоротилося з 20,3 кг / рік у 1990 році
до 12 кг в 2014 р. [4].
В останні кілька років в області видобутку і
переробки водних біоресурсів не вирішено клюG
чові проблеми, пов'язані з необхідністю забезG
печення галузевої конкурентоспроможності,
як найважливішої умови нормального функG
ціонування галузі в ситуації гострої конкуренG
тної боротьби, яка посилюється при членстві
України в СОТ. Зростає значимість регіональG
ного рівня дослідження галузевих проблем,
необхідного для уточнення і конкретизації
цілей і завдань, поставлених на національному
рівні. Для вирішення цієї проблеми необхідна
розробка спеціального інструментарію і оргаG
нізаційноGметодичного забезпечення регіоG
нальноGгалузевого конкурентного розвитку.
У вивченні конкурентоспроможності на меG
зорівні економіки існують два окремих напрямG
ки — в одному об'єктом дослідження є галузь,
в іншому — регіон. У рамках кожного напрямG
ку фахівцями розроблені свої заходи щодо виG
рішення проблеми підвищення конкурентоспG
роможності. Звісно ж, що на сучасному етапі
розвитку теорії конкурентоспроможності доG
цільно в якості суб'єкта мезорівневої конкуренG
тоспроможності розглядати регіональну гаG
лузь, тобто галузь, що функціонує в певних
регіональних умовах.
Традиційно галузь трактується як частина
народного господарства країни, що відрізG
няється виглядом вигоовленої продукції, предG
метом і знаряддям праці, технологією і органіG
зацією виробництва. Однак в даний час таке
уявлення про галузь змінюється у зв'язку зі зміG
ною теоретичних і практичних підходів до понятG
тя "регіон". В адміністративноGплановій екоG
номічній системі окремий регіон більшою
мірою розглядався як частина національної
економіки і в меншій мірі — як регіональний
господарський комплекс. Економіка регіону
формувалася на основі єдиного державного
плану і носила підлеглий характер по відношенG
ню до економіки країни [9].
В останні роки регіональна економічна поG
літика орієнтована на забезпечення госпоG
дарської самостійності регіонів, в основі якої
лежить регіональний господарський комплекс,
у цілому, і, в першу чергу, галузі спеціалізації.
У зв'язку з цим, у регіональних економічних
дослідженнях починає формуватися нове для
вітчизняної економічної думки поняття — реG
гіональна галузь.
Регіональна галузь має відмінні від національG
ної галузі ознаки, пов'язані не тільки з масшG
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Концептуальна модель дослідження і підвищення конкурентоспроможності галузі

табом виробничої діяльності, але також і з тим,
що вона об'єктивно залежить від регіону базуG
вання, який формує умови її функціонування
такі, як природноGкліматичні умови, віддаG
леність від місць збуту продукції, наявність і
вартість трудових ресурсів і їх кваліфікація,
соціальна і виробнича інфраструктура. Ці влаG
стивості унікальні для кожного окремо взятоG
го регіону. Крім цього, регіон є складовою часG
тиною зовнішнього середовища галузі. Дії регG
іональної влади щодо галузі можуть носити
пасивний характер, а можуть створювати сприG
ятливі умови для її функціонування, через реG
алізацію цільових галузевих програм або опоG
середковано через спільні програми розвитку
території. Неможливо розглядати галузь поза
зв'язком з її регіональним середовищем, у той
же час, галузевий комплекс є найважливішою
характеристикою регіону [7].
Під регіональної галуззю слід розуміти теG
риторіально локалізовану сукупність підприG
ємств, для яких властиві спільність продукції,
що випускається, технологій виробництва, осG
новних фондів і професійних навичок працюG
ючих, а також наявність регіональних органів
управління, при цьому перераховані ознаки
визначаються не тільки галузевою належністю,
а й регіоном розміщення, що надає галузі уніG
кальний характер.
В основі конкурентоспроможності галузі
лежать галузеві конкурентні переваги. Вони
володіють певними особливостями, які виплиG
вають з характеристики галузі як суб'єкта мезоG
економіки: конкурентні переваги галузі об'єдG
нують у собі всі переваги фірм, регіону і зовніG
Передплатний індекс 21847

шнього макроекономічного середовища, тобто
носять системний характер, а також завдяки
взаємному впливу, підсилюють один одного.
Пропонується їх традиційну класифікацію розG
ширити, додавши виділення універсальних конG
курентних переваг, які характеризують будьG
яку галузь, і специфічних конкурентних переG
ваг, що характеризують особливості госпоG
дарської діяльності окремої галузі. УніверG
сальні конкурентні переваги створюються на
мікроG, мезоG і макрорівнях, специфічні — в
основному, формуються самою галуззю і реG
гіоном, тобто є продуктом мезорівня економіG
ки. У той же час саме підвищення специфічних
конкурентних переваг лежить у сфері прямих
інтересів галузі [10].
Під конкурентоспроможністю галузі проG
понується розуміти: відображаючу специфіку
конкретної галузі динамічна властивість, яка
грунтується на конкурентних перевагах склаG
дових її підприємств, регіону базування і галуG
зевих інститутів управління, що виражається в
її здатності брати участь у конкурентній боG
ротьбі з аналогічними галузями інших регіонів.
Таким чином, у рамках регіональноGгалузевоG
го підходу при оцінюванні конкурентоспроG
можності між собою порівнюються галузі
різних регіонів, а результуючим показником
міжрегіональних порівнянь стає частка галузі
у валовому регіональному продукті.
Вибір даних положень обумовлений необG
хідністю системного розгляду різних аспектів
механізму оцінки та підвищення галузевої конG
курентоспроможності, а також специфікою
рибної галузі (рис. 1).
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Рис. 2. Рибна галузь як соціально\еколого\економічна система

ПоGдруге, концепція життєвого циклу дозG
воляє уточнити заходи стратегічного впливу з
метою підвищення конкурентоспроможності
галузі, які розрізняються на різних фазах цикG
лу.
ПоGтретє, модель життєвого циклу передбаG
чає можливість розгалуження траєкторії розG
витку галузі на альтернативні складові. Таким
чином, важливим завданням дослідження житG
тєвого циклу стає визначення періоду, в якому
з'являються альтернативні напрями її розвитку,
та вибір найкращої з можливих альтернатив.
Рибна галузь регіону — виключно складний
сектор регіональної економіки. Вона являє соG
бою систему, де тісно взаємодіє безліч різних
підсистем з динамічно змінюваними змінними.
Умовно рибну галузь можна розділити на
економічну, екологічну та соціальну підсистеG
ми (рис. 2). Всі підсистеми рибної галузі знахоG
дяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежG
ності. При визначенні методів підвищення конG
курентоспроможності галузі через впроваG
дження інновацій необхідно передбачити інноG
ваційні зміни в кожній із зазначених підсистем.
РегіональноGгалузевий потенціал розвитку
має вирішальне значення для підвищення конG
курентоспроможності регіональної галузі.
Поточний аналіз галузі повинен доповнюватиG
ся пошуком і оцінкою резервів зростання конG
курентоспроможності, в тому числі що виплиG
вають із регіональних умов її функціонування,
наявність і стан яких будуть визначати перспекG
тиви її розвитку.
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Під регіональноGгалузевим потенціалом
розвитку розуміється сукупність потенційних
можливостей використання і нарощування на
основі інновацій регіональних ресурсів еконоG
мічного, соціального та екологічного розвитG
ку галузі, що забезпечують умови зростання її
конкурентоспроможності [5].
Регіональна складова потенціалу розвитку
буде складатися з конкурентних переваг і слабG
костей, які формуються регіоном, але надають
безпосередній вплив на всі підсистеми галузі:
географічне положення, природноGкліматичні
умови, розвиненість соціальної і виробничої
інфраструктури, стан регіональних ресурсних
і товарних ринків і т.п.
Необхідність збереження регулюючої ролі
держави в розвитку і підвищенні конкурентоG
спроможності рибної галузі визначається наG
ступними обставинами.
— Саме держава є власником водних біореG
сурсів. Тому вона визначає правила гри при
розподілі прав на видобуток ВБР між конкретG
ними видобувними компаніями.
— Наукові дослідження, що здійснюються
в галузі, визначаються державним замовленG
ням.
— Рибна галузь виконує важливу соціальG
ну функцію — забезпечення населення продоG
вольством, а рішення проблеми продовольчої
безпеки — сфера соціальної політики держаG
ви.
— Зруйнована за роки реформ господарсьG
ка система рибної галузі вимагає на відновленG
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2016
ня величезних фінансових вливань, які не під
силу приватному бізнесу.
При розробці заходів підвищення конкуG
рентоспроможності найважливішою проблеG
мою є застосування такого механізму взаємодії
галузі і держави, який дозволяв би підтримуG
вати баланс приватних і громадських інтересів
на основі використання заходів, що відповідаG
ють вимогам ринкової економіки та враховуG
ють специфіку галузі.
Обгрунтування конкретних напрямків підG
вищення конкурентоспроможності рибної галузі
має здійснюватися з використанням механізмів
стратегічного планування. Стратегія підвищення
конкурентоспроможності рибної галузі повинна
відображати напрямки конкурентного розвитку
галузі на середньострокову і довгострокову перG
спективу. У ній повинні визначатися цілі і механізG
ми їх досягнення з урахуванням місця і ролі рибG
ної галузі в міжрегіональному та міжнародному
поділі праці, а також регіональної специфіки,
здійснюється оцінка конкурентних переваг галузі,
пропонуються сценарні варіанти підвищення конG
курентоспроможності та набір конкретних дій з
урахуванням факторних умов і обмежень [8].
ВИСНОВКИ
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має вирішальне значення для підвищення конG
курентоспроможності регіональної галузі.
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MEASURES TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF UKRAINE IN TERMS
OF EUROPEAN INTEGRATION

Розглянуто основні заходи щодо забезпечення розвитку АПК в умовах євроінтеграції. Досліджено вплив зони
вільної торгівлі з ЄС на розвиток АПК. Охарактеризовано критерії, яким має відповідати агропромисловий комп5
лекс в умовах євроінтеграції. Наведено необхідні напрями для створення сучасного конкурентоспроможного агро5
промислового комплексу. Визначено завдання, що мають вирішити органи державної влади для розвитку сільського
господарства. Запропоновано основні законодавчі ініціативи, необхідні для процесу євроінтеграції та імплементації
положень угоди про асоціацію України з ЄС в АПК. Наведено основні функції, що має виконати Міністерство аграр5
ної політики та продовольства України для координації дій українських аграріїв. Наведено процес євроінтеграції та
імплементації положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною в АПК.
Reviewed the basic measures to ensure the development of agriculture in terms of European integration. We
investigated influence of the free trade zone with the EU on agriculture development. Characterized criteria to be met by
agriculture in terms of European integration. Showed the necessary directions to create a modern and competitive
agriculture. Identified task what to should public authorities decide for agricultural development. Offered a major
legislative initiatives necessary for the process of European integration and implementation of the Ukraine Association
Agreement with the EU in agriculture. Showed the basic functions that must comply Ministry of Agrarian Policy and
Food of Ukraine for the coordinate Ukrainian farmers. Directed European integration process and the implementation of
the Association Agreement between the EU and Ukraine in agriculture.

Ключові слова: інтеграція, євроінтеграція, угода, дерегуляція, агропромисловий комплекс.
Key words: integration, European integration, agreement, deregulation, agro8industrial complex.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сьогоднішньому етапі розвитку світове
господарство можна назвати інтегрованою
економічною системою, елементами якої виG
Передплатний індекс 21847

ступають національні господарства, пов'язані
між собою сукупністю зв'язків різних рівнів та
видів. Україна не залишається осторонь цих
процесів, намагаючись встановити найбільш

45

АГРОСВІТ № 9, 2016

Рис. 1. Етапи впровадження зони вільної торгівлі з ЄС
Джерело: [7].

економічно вигідні відносини з найсильнішими
країнами світу. Євроінтеграцію загалом можG
на визначити як процес економічного, політичG
ного та військового зближення країн Європи.
На даний момент європейська інтеграція досяG
гається в основному за рахунок розширення
Європейського Союзу та Ради Європи.
Аграрний і продовольчий сектор займає
одне з провідних місць в національній екоG
номіці України. Але переважна більшість виG
робників сільськогосподарської продукції має
низький рівень ресурсного забезпечення та
відсутність достатньої кількості коштів для
його поповнення. Одним із чинників відновG
лення та забезпечення сталого розвитку
вітчизняного агропромислового виробництва
є його євроінтеграція.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Враховуючи євроінтеграційну підтримку розG
витку економіки України, актуальним є досліG

дження заходів щодо забезпечення розвитку
АПК України в зазначених умовах. Дана проG
блематика висвітлена в наукових працях таких
вченихGекономістів, як: Голомші Н. [1], ЗбаG
разького В. [2], Петренко. О. [3], Рутицької В.
[4—6], Салькової І. [7—9], Сем'янів Л. [10],
Ставської Ю. [11] та інших. Разом з тим, проG
цес євроінтеграції в Україні вимагає проведенG
ня подальшого дослідження теорії й методоG
логії інтеграції з урахуванням особливостей
вітчизняного сільського господарства, окремих
його галузей та законодавчих актів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є аналіз стану аграрG
ного виробництва та єдиної аграрної політиG
ки країн ЄС; дослідження проблем та шляхів
їх вирішення щодо оптимізації організаційноG
економічних взаємовідносин підприємств
АПК.

Положення Угоди
про асоціацію

Угода про
асоціацію

Реалізація положень
угоди з ЄС

Єврокомісія
Опрацювання
проектів комітатах ВР
Прийняття Законів

УРЯД,
Мінагрополітики

Робочі
групи

Робочі
групи

Євроінтеграційна
рада при
мінагрополітики

Проект законів

Дерегуляція АПК

Рис. 2. Процес євроінтеграції та імплементації положень угоди
про асоціацію України з ЄС в АПК
Джерело: сформовано авторами з використанням: [4—6].
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Зближення законодавства
України в
агропромисловому
комплексі до
законодавства ЄС

Планується, що найближчим часом будуть
прийняті законодавчі акти за наступними
напрямками: харчова безпека, дерегуляція,
роздержавлення, а також сприяння притоку
міжнародних інвестицій

Здійснення перевірок
різного характеру за
ініціативою і при
підтримці Європейської
комісії

Регулярні перевірки якості та
конкурентоспроможності продукції кожного
конкретного підприємства та національних
продуктів в цілому. Єврокомісії оцінюють
можливість експорту української свинини і
яловичини на територію Європейського Союзу

Встановлення
європейського рівня
харчової безпеки

Має набрати чинності Закон України "Про основні
засади та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів". Зокрема, цей закон покладе початок
встановленню стандартів НАССР і впровадження
сертифікатів якості GLOBAL G.A.P і ISO, IFS

Розробка і підтримка
бренду української
продукції

Для цього необхідно налагоджувати механізм
обробки, зокрема сировини тваринного
походження, шляхом швидкого впровадження та
дотримання всіх без винятку вимог

Державна підтримка
агробізнесу на різних
рівнях

Стимулювання росту та розвитку бізнесу,
субсидування, зменшення контролю за діяльністю,
розвиток інфраструктури для спрощення
транспортування як сировини і добрив, так і
готової продукції

Рис. 3. Заходи щодо забезпечення розвитку АПК в умовах євроінтеграції
Джерело: сформовано авторами з використанням джерел: [4; 11, с. 262].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними зовнішньоекономічними аспекG
тами зони вільної торгівлі з ЄС є: скасування
мит при торгівлі товарами; домовленості про
технічні бар'єри в торгівлі та інструменти торG
говельного захисту; гармонізація санітарних та
фітосанітарних заходів; сприяння торгівлі та
співробітництво в митній сфері; єдині з ЄС праG
вила походження товарів; торгові відносини в
енергетиці; торгівля послугами, заснування
компаній, інвестиції, визнання, кваліфікації;
конкурентна політика; права інтелектуальної
власності та географічне позначення. Угода
про асоціацію з ЄС передбачає зниження ставG
ки мита для українських товарів та одностоG
роннє скасування мит зі сторони ЄС на початG
ковому етапі (рис. 1) [7].
Головна мета розвитку сільського госпоG
дарства в умовах Євроінтеграції полягає у ствоG
ренні сучасного конкурентоспроможного агG
ропромислового комплексу, який характеризуG
вався би такими критеріями: ефективне застоG
сування нових сільськогосподарських машин,
Передплатний індекс 21847

матеріальних ресурсів та технологічних систем;
випуск конкурентоспроможної продукції;
здатність виробництва до широкого впровадG
ження науковоGтехнічних досягнень, домінуG
вання в агропромисловому комплексі наукоG
ємних галузей; високий рівень розвитку інфраG
структури аграрного ринку; раціональне викоG
ристання земель, впровадження ресурсозберіG
гаючих та відновлювальних технологій; висоG
кий рівень екологічної безпеки; досягнення
ефективного функціонування сільськогоспоG
дарських підприємств [1, с. 67].
Для забезпечення головної мети розвитку
сільського господарства в умовах ЄвроінтегG
рації, виходячи з повноважень органів виконавG
чої влади і місцевого самоврядування, має бути
визначено ряд завдань. Зокрема до них державG
ного рівня відноситься: розробка та впровадG
ження концепції забезпечення конкурентоG
спроможності аграрного сектора економіки в
контексті Євроінтеграції; структурна перебуG
дова агропромислового комплексу; забезпеG
чення адаптації підприємств АПК з урахуванG
ням вступу України в СОТ та інтеграції в ЄС;
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Таблиця 1.
№
1

2

3

4

Назва заходу
Підтримка
українських аграріїв

Сертифікація і
стандартизація до
вимог ЄС

Розвиток до вимог
продукції

Безпека аграріїв

Проекти нормативно-правових актів "Про програми та схеми підтримки
фермерів"
Проекти нормативно правових актів: "Про відстеження і маркування
генетично модифікованих оранізмів і відстеження продуктів харчування та
кормів, вироблених з гететично модифікованих організмів"
"Про визначення, опис/зображення, маркування та захист географічних
зазначень алкогольних напоїв"
"Про захист географічних зазначень і позначень походження
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування"
Щодо стандартів торгівлі яйцями, в тому числі призначеними для
розведення та курчатами/пташенятами сввійської птиці, вирощеними на
птахофермах
Проекти нормативно-правових актів: "Про торгівлю лісним репродуктивним
матеріалом"
"Про розповсюдження матеріалу, розмноження та посадки овочевих
культур, крім насіння"
Щодо визначення детальних правил застосування системи імпортних
ліцензій на оливкову олію
Проекти Закону України: "Про новітні харчові продукти та інгредієнти"
"Про пестициди і агрохімікати"
Проекти нормативно-правових актів: "Про гарантований традиційний склад
та спосіб виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів
харчування"
"Про збереження характеристики, збору та використання генетичних
ресурсів у сільському господарстві"

збільшення обсягів експорту продукції сільG
ського господарства; створення умов для розG
витку ефективного підприємництва в АПК; наG
рощування обсягів інвестицій, в тому числі іноG
земних та їх інноваційне спрямування; створенG
ня цивілізованих умов проживання в сільській
місцевості як основи припливу працездатних
верств [2, с. 75].
НауковціGекономісти вбачають підвищення
конкурентоспроможності АПК у вирішенні наG
ступних завдань: забезпечення сільськогоспоG
дарських товаровиробників сучасною техніG
кою; створення новітніх технологій вирощуванG
ня та підвищення урожайності сільськогоспоG
дарських культур, забезпечення приросту поG
голів'я худоби; фінансування сільськогоспоG
дарського виробництва та забезпечення фінанG
сової підтримки виробників насіннєвого матеG
ріалу, науковоGдослідних установ, сортовипроG
бувальних станцій; підготовка висококваліфіG
кованих кадрів для села; удосконалення ціноG
вої політики; урахування специфіки виробницG
тва сільськогосподарської продукції у регіонах
[10, с. 43; 9, с. 38; 8, с. 313].
Зрозумілим є те, що провідна роль у коорG
динації дій українських аграрій належить
Міністерству аграрної політики та продовольG
ства України, що свою чергу має виконати такі
функції, як: впливати на формування законоG
давчої бази; сприяти створенню прозорого
конкурентного середовища в АПК; брати
участь в практичному реформуванні агросекG
тора (зокрема, розробляти і реалізовувати
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Дата виконання
згідно з планами
МінАПК

Зміст заходу

05.16
01.16
05.16
04.16
2017
03.16
03.16
2017
04.16
04.16
03.16
06.16

програми по підвищенню конкурентоспроG
можності аграріїв і розвитку села). Таким чиG
ном, реалізація домовленостей, закріплених
Угодою про асоціацію, забезпечується за доG
помогою прийняття відповідних законів (рис.
2).
Однією з найважливіших складових реформ
може стати дерегуляція, що покликана спросG
тити ведення бізнесу для українських аграріїв,
а також знизити адміністративний тиск на виG
робників сільськогосподарської продукції. ОсG
новною її метою має бути створення прийнятG
них адміністративноGекономічних умов для
розвитку агросектору. Так, на сьогодні можна
виділити деякі законодавчі ініціативи з дерегуG
ляції, які відносяться до євроінтеграції в сфері
АПК. Зокрема три з них прийняті Верховною
Радою і вже мають статус законів: "Про внеG
сення змін до деяких законодавчих актів УкраїG
ни щодо спрощення умов ведення бізнесу",
"Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо уточнення повноважень
нотаріусів та особливості реєстрації похідних
майнових прав на земельні ділянки сільськогосG
подарського призначення", "Про ліцензування
видів господарської діяльності" [3, с. 41]. ТаG
кож прийняті певні закони у сфері дерегуляції
та харчової безпеки, а також один закон в сфері
експортноGімпортної діяльності. Отже, на поG
чатковому етапі основний акцент реформуванG
ня законодавства був зроблений на питаннях
дерегуляції та приведення регуляторного сереG
довища у відповідність з європейськими станG
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дартами. Недивлячись на зародки реформуванG
ня, національний агропромисловий сектор поG
требує ще ряду заходів щодо забезпечення неG
впинного розвитку (рис. 3).
Вдало проведена дерегуляція дозволить
знизити адміністративний та податковий тиск
на агропромисловий сектор, спростити залуG
чення інвестицій і стимулювати розвиток аграрG
ного бізнесу. Також, що немало важливо, вона
є ефективним інструментом боротьби з корупG
цією в галузі. Таким чином, якщо дерегуляція
буде проведена у "кращих європейських традиG
ціях", а не на розсуд українських чиновників,
то це дозволить зробити дуже важливий крок
— оптимізувати правила ведення бізнесу для
аграріїв, створить для них нові можливості розG
витку.
Одним з факторів неспроможності україG
нського експорту сільськогосподарської проG
дукції в європейські країни, навіть у межах
квот, є неприйняття ряду законодавчих актів
за наступними напрямами: харчова безпека,
дерегуляція, роздержавлення, а також сприянG
ня притоку міжнародних інвестицій. НеобхідG
ним напрямом для розвитку агропромисловоG
го експорту у країни ЄС є забезпечення харчоG
вої безпеки та прийняття відповідного законоG
давства у цій сфері. Без даної складової ексG
порт сільськогосподарської продукції, навіть у
рамках квот, буде неможливим, що означитиG
ме повну втрату можливостей євроінтеграції в
АПК. Безпека продуктів харчування є однією
з ключових вимог ЄС щодо допуску українсьG
кої продукції на ринок. Тому сільськогосподарG
ським виробникам необхідно забезпечувати не
тільки високу якість, але і безпеку своєї проG
дукції. Європейський ринок для українських
виробників стане відправною точкою для полG
іпшення стану платіжного балансу, збільшення
платіжних надходжень, розвитку виробництва
[5].
На 2016—2017 рр. крім законодавчих ініціаG
тив у сфері харчової безпеки необхідним є
прийняття ряду законів і нормативноGправових
актів у сфері експорту та імпорту сільськогосG
подарської продукції. Міністерство аграрної
політики та продовольства України планує,
зокрема, прийняття регуляторних нормативноG
правових актів у сферах овочівництва, ГМО,
маркування окремих видів продукції, імпорту
тощо (табл. 1).
Створена база для євроінтеграції за рахуG
нок дерегуляції може в подальшому полегшиG
ти впровадження реформ в окремих галузях і
секторах АПК. Реформування законодавства
та приведення його у відповідність з нормами
Передплатний індекс 21847

ЄС — один з головних пріоритетів. Цей проG
цес — досить складний і тривалий, однак саме
він є відповіддю на ті актуальні виклики, які
євроінтеграція ставить перед українським
сільським господарством [5].
ВИСНОВКИ

Необхідною умовою розвитку АПК є розуG
міння, що євроінтеграція не закінчується на
підписанні Угоди про асоціацію, а тільки почиG
нається з неї. Це процес, в якому задіяні ЄвроG
комісія, профільні асоціації та Міністерство
аграрної політики та продовольства України як
ключовий координаційний центр євроінтегG
рації. Однак найголовніша ланка у даному проG
цесі це аграрії, що відіграють провідну роль у
формуванні України і повинні брати в цьому
процесі активну участь.
З урахуванням існуючих проблем розвитку
агропромислового сектора економіки України,
видається доцільною реалізація заходів за таG
кими основними напрямами, як: гармонізація
вітчизняних стандартів на сільськогосподарсьG
ку продукцію згідно стандартів ЄС; налагодG
ження сучасної інфраструктури аграрного
ринку; посилення кооперації господарств наG
селення виробників сільськогосподарської
продукції; налагодження співпраці між виробG
никами сільськогосподарської продукції та
дослідними установами.
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BASIC PROBLEMS OF ORGANIZATION OF NON#CASH FUNDS IN UKRAINE

У статті розглянуто основні проблемні питання організації безготівкових грошових коштів на підприємствах
України такі, як зниження платоспроможності підприємств, порушення грошового та товарного обігу, відсутність
своєчасного здійснення платежів між суб'єктами господарювання. Висвітлено неефективність механізмів функціо5
нування форм безготівкових грошових коштів та особливості організації безготівкових розрахунків в Україні з ви5
користанням спеціальної форми для здійснення самого платежу. В результаті проведених досліджень також виявле5
но основні принципи та вимоги для ефективної організації і розвитку безготівкових грошових коштів, що є вагомою
передумовою для стабільного розвитку економіки держави, сформовано ефективний механізм здійснення безготів5
кових грошових коштів між різними господарюючими суб'єктам та встановлено шляхи покращення організації об5
ліку безготівкових розрахунків.
In the article the basic problems of non5cash in the economy of Ukraine, namely reducing the solvency of, breach
commodity and currency, lack of timely payments between economic entities. Deals with the mechanisms of inefficiency
modes of payment and characteristics of non5cash in Ukraine using a special form of payment to make. As a result of the
research also revealed the basic principles and requirements for effective organization and development of non5cash,
which is an important prerequisite for sustainable economic development of the state, formed an effective mechanism of
non5cash between different business entities and found ways to improve the accounting of non5cash payments.

Ключові слова: безготівкові розрахунки, об'єкт безготівкових грошових коштів, бухгал8
терський облік, податковий облік.
Key words: non8cash payments, the object of non8cash, accounting, tax accounting.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасних умовах існування підприємств
та стрімкого розвитку електроніки, технічноG
го забезпечення і мережі інтернет стало значG
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но простіше виконувати розрахунки і переG
кази коштів за допомогою новітніх техноG
логій. Економічні процеси, що відбуваються
на підприємствах України визнають важG
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ливість та доцільність використання грошоG
вих коштів для здійснення суб'єктами
підприємництва в Україні фінансовоGгоспоG
дарської діяльності.
Особливу увагу приділяється організації
безготівкових грошових коштів у господарсьG
кому обороті, оскільки від неї залежить проG
дуктивність функціонування кожного суб'єкта
підприємницької діяльності та економіки в
цілому.
Організація обліку безготівкових грошоG
вих коштів повинна забезпечувати необхідні
умови для спільного контролю договірних
відносин між постачальниками і покупцями,
а також дотримання умов контролю банківсьG
кими установами за правилами розрахунків
відповідно до чинного законодавства УкраїG
ни.
Для оптимального механізму функціонуG
вання підприємства і виявлення в сучасних
умовах проблем організації, важливу роль
відіграє ефективне управління грошовими поG
токами.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Використання безготівкових грошових
коштів у наш час є досить актуальним та явG
ляється зручним способом для здійснення
платежів на великих відстанях без ризиків
втрати клієнтами коштів. Проблеми органіG
зації безготівкових грошових коштів досліG
джувалися як українськими, так і зарубіжG
ними вченими, серед яких: Н.А. Куфакова,
М.М. Агаркова, Ю.А. Ровинський, Л.К. ВоG
ронова, Л.Г. Єфімова, А.О. Селіванова,
Н.І. Хімічева, Б.М. Іванова, Я.А. ГейвандоG
ва, А.М. Гуляєва, М.С. Матрохіна, М.П. КуG
черявенко, О.П. Орлюко, Є.О. Алісова,
Н.С. Дубенко, О.М. Євремов, О.В. Міняйл,
А.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, М.В. НіконоG
ва, Н.Н. Фищенко та інші [6].
Зважаючи на швидкий глобальний вплив на
окремі підприємства та економіку держави в
цілому, можна помітити, що недостатньо розG
глянуто питань, що пов'язані із формуванням
в обліковій системі підприємства інформації, та
проблеми вирішення організації безготівкових
коштів.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є визначення та дослідження
основних проблем організації безготівкових
розрахунків на підприємствах України, а також
знаходження основних шляхів вдосконалення
обліку грошових коштів.
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ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Безготівкові грошові кошти є одним з осG
новних засобів розрахунку між організаціями,
підприємствами і установами. Безготівкові гроG
шові кошти дають можливість скоротити
кількість готівкових грошових коштів, що знаG
ходяться в обігу в країни і визначають частку
ризику при розрахунках покупців з постачальG
никами.
Поняття "безготівкових розрахунків"
розглянуто в Інструкції про безготівкові
розрахунки в Україні в національній валюті,
згідно з якою безготівкові розрахунки — це
перерахування певної суми коштів з раG
хунків платників на рахунки отримувачів
коштів, а також ці розрахунки проводяться
банками на підставі розрахункових докуG
ментів на паперових носіях чи в паперовому
вигляді [1].
Важливою умовою для проведення безгоG
тівкових грошових коштів являється наявність
коштів рахунку у банку у платника та отримуG
вача.
У сучасних умовах ринкової економіки
існують такі основні проблеми для розвитку і
організації системи безготівкових грошових
коштів на підприємствах України:
— оптимізація і систематизація форм
безготівкових грошових коштів та їх органіG
зація;
— знаходження нових механізмів органіG
зації безготівкових грошових коштів, які в поG
дальшому сприяли б подоланню кризових
явищ;
— використання безготівкових розрахунків
при умовах здійснення безготівкових грошових
коштів у господарському обороті та досконаG
лої їх організації;
— прискорення та інтенсифікація грошових
коштів.
Організація безготівкових грошових коштів
повинно слугувати нормальному обігу безгоG
тівкових грошових коштів і забезпечувати реаG
лізацію продукції. В організації безготівкових
грошових коштів можна виділити такі основні
вимоги та принципи:
— грошові кошти власних та залучених госG
подарських суб'єктів підлягають обов'язковоG
му зберіганню на поточних і інших рахунках в
установах банків;
— безготівкові розрахунки за товарноGмаG
теріальні цінності проводяться з постачальниG
ками після надання послуг, з використанням
попередньої оплати;
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— підприємства та організації самоG
стійно обирають форму розрахунку;
— платежі здійснюються тільки в межах
наявних коштів при надані банківського креG
диту або на рахунках платника;
— безготівкові грошові кошти, списуютьG
ся з рахунка підприємства за розпорядженG
ням власника.
У разі не дотримання перелічених принG
ципів, це може спричинити платіжну кризу.
Особливістю організації безготівкових
грошових коштів в Україні є застосування
спеціальної форми, яка використовується
для здійснення самого платежу, а саме:
— у безготівкових грошових коштах
існує три учасника: платник, одержувач і
банк, у якому здійснюються розрахунки у
формі запису по рахунках платника та одерG
жувача;
— учасники безготівкових розрахунків
являються в кредитних відносинах з банком.
— перерахуванні кошти, що належать одG
ному учасникові розрахунків, здійснюються
шляхом записів на їхніх рахунках, у резульG
таті чого провадиться кредитна операція,
вчинена за допомогою коштів, таким чином
оборот готівки замінюється кредитною опеG
рацією [8].
Організація та розвиток безготівкових
грошових коштів є вагомою передумовою
для стабільного розвитку економіки держаG
ви, тому для цього необхідно сформувати
ефективний механізм здійснення безготівкоG
вих грошових коштів між різними господаG
рюючими суб'єктами.
У сучасних умовах застосовують різні
форми безготівкових грошових коштів [9].
У цілому існують різні форми безготівкоG
вих розрахунків, проте найчастіше застосоG
вуються такі основні форми як:
— платіжне доручення;
— розрахунковий чек;
— платіжна вимогаGдоручення;
— акредитив;
— векселі;
— платіжна вимога.
Між суб'єктами народноGгосподарської
діяльності найпоширенішими є розрахунки
платіжними дорученнями, що використовуG
ються в розрахунках за платежами товарноG
го і нетоварного характеру.
Форми безготівкових грошових коштів
мають свої переваги та недоліки. РозрахунG
ки платіжними дорученнями, достатньо
прості, зручні та забезпечують швидке здійсG
нення платежу. Основний їх недолік поляG
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гає в тому, що вони не гарантують платіж поG
стачальнику. Для подолання даного недоG
ліку в банківській практиці використовуютьG
ся розрахунки акцептованими банком платG
іжними дорученнями.
Значну роль у практиці передачі боргів
відіграють векселі у випадку простроченої
кредиторської заборгованості, погашенні
остаточної частини заборгованості за розG
рахунками під час заліку взаємозаборговаG
ності. Ця форма безготівкових розрахунків
може забезпечити значно доцільнішу систеG
му боротьби з заборгованістю. Також векG
сель застосовується в міжнародних кредитG
них відносинах, тому потрібно налагодити
механізм функціонування вексельного обігу,
основою якого є сучасні міжнародні векG
сельні права.
Найновіша та не найпоширеніша форма
розрахунків є розрахунки платіжними вимоG
гамиGдорученнями. За допомогою таких розG
рахунків здійснюють закріплення договірної
дисципліни, що дозволить ширше впровадиG
ти акцепт матеріальних цінностей. Проте
вони потребують вдосконалення шляхом
збільшення відповідальності платника та
прискорення документообігу [3].
Розповсюджена форма розрахунків у суG
часному ринковій економіці в Україні являєтьG
ся акредитивна форма розрахунків. Це найG
більш безпечна та надійна форма розрахунків,
при якій доля відповідності лягає на банки.
Дана форма розрахунків найбільш вигідна
саме для постачальника, ніж для покупця, бо
останній несе видатки по відкриттю акредитиG
ву, також, сума, на яку відкритий акредитив,
вилучається з обороту до виплати по ньому,
для підприємства такі дії є негативними.
Правильність обрання форми безготівкоG
вих грошових коштів впливатиме на точність
та достовірність оцінки фінансової діяльG
ності підприємства, своєчасне отримання
коштів, виконання плану та правильність
створення відповідних фондів.
Класифікувати без готівкові грошові
кошти підприємства можна за:
1) видами господарських операцій:
— товарні (за виконані роботи чи надані
послуги);
— нетоварні (із бюджетом, кредитними
установами);
2) місцезнаходженням банківських устаG
нов, що обслуговують дані розрахунки:
— місцеві;
— міжміські;
— міжнародні;
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3) фактом здійснення оплати:
— попередня оплата продукції, товарів,
робіт чи послуг;
— оплата після реалізації продукції;
4) умовою оплати угоди:
— акцептні;
— безакцептні;
5) джерелами походження грошових
коштів, що застосовуються для розрахунків
існують грошові розрахунки:
— власними коштами підприємства;
— за рахунок кредитів та інших позичеG
них коштів;
— за кошти клієнта.
Існуючі проблеми подальшим розвитком
організації безготівкових грошових коштів
на підприємствах України потребують виріG
шення, для цього потрібно внести коригуG
вання до існуючих нормативних документів
та законів, виправити всі суперечності та
неточності, щоб закони і нормативні докуG
менти не протирічили одне одному. ВажлиG
вим аспектом є внесення змін до діяльності
банків у сфері безготівкових грошових
коштів, важливо примусити банківські устаG
нови на законодавчому рівні організовуваG
ти безготівкові розрахунки, таким чином,
щоб стимулювати людей до того, щоб вони
використовували даний тип розрахунків.
Обов'язково потрібно створити спеціальні
умови для того, щоб заохотити торговців
встановлювати термінали. Створення дерG
жавного фонду допомоги також е необхідG
ною умовою для тих підприємців, хто має
бажання встановити у власній торговельній
точці обладнання, щоб здійсненнювати безG
готівкових розрахунків. Перш за все поG
трібно провести заходи з організації електG
ронної торгівлі в Україні, основою яких поG
винна стати розробка та формування правоG
вої бази з проведення торгівельних операцій
з використанням мережі Інтернет. Тому що,
ви кори ста ння без гот івко вих гр ошов их
коштів через інтернет мрже забезпечити заG
ощадження часу та коштів та призвести до
пришвидшення обороту коштів.
Вирішити проблеми, пов'язані з організаG
цією безготівкових грошових коштів на підG
приємствах України, можна за допомогою
шляхів удосконалення безготівкових розраG
хунків [2].
Одним із найважливіших шляхів удоскоG
налення організації безготівкових грошових
коштів є побудова Єдиної національної сисG
теми банківських карток, така система поG
винна сприяти збільшенню обсягів безготіG
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вкових грошових коштів в Україні та акумуG
люванню фінансових ресурсів по всій териG
торії України. Створення ефективної систеG
ми безготівкових розрахунків має принципоG
ве значення для з'ясування організаційноG
правової бази, а також правових положень,
які б регулювали систему грошових коштів і
максимально сприяли прискоренню обороG
ту грошових коштів.
Розрахункові відносини між суб'єктами
підприємницької діяльності в Україні досить
важливі, тому що економіка в цілому переG
буває у фазі становлення, саме тому поG
трібно зараз створити правильні основи безG
готівкових грошових коштів, вибрати осG
новні шляхи їх розвитку так привести у
відповідність до нових умов розвитку правоG
ву базу [7].
Основні шляхи удосконалення та виріG
шення проблем розвитку безготівкових гроG
шових коштів є:
— збільшення довіри з боку населення до
банківської системи ,що була втрачена через
фінансовоGекономічну кризу;
— запровадження страхування ризиків
власників платіжних карток від несанкціоG
нованого втручання та непередбаченого виG
користання [4].
ВИСНОВКИ

Згідно з Інструкцією про безготівкові
розрахунки, безготівкові розрахунки — пеG
рерахування певної суми коштів з рахунків
платників на рахунки одержувачів коштів, а
також перерахування банками за дорученG
ням підприємств та фізичних осіб коштів,
унесених ними готівкою в касу банку, на раG
хунки одержувачів коштів [1].
Проблеми та недоліки обліку безготівкоG
вих грошових коштів на підприємствах УкG
раїни є досить актуальним питанням, тому
що саме достовірність інформації і операG
ти вніс ть о бліку вп лива є на фін ансо ву
діяльність підприємства в цілому. Саме тому
існує необхідність розробки методики досG
лідження безготівкових грошових коштів та
підвищення наукової обгрунтованості. ВизG
начення проблем організації безготівкових
грошових коштів, дає можливість системаG
тизувати та знайти найбільш доцільні шляG
хи вдосконалення організації безготівкових
розрахунків. У такому разі використання на
підприємствах в комплексі всіх запропоноG
ваних заходів щодо шляхів удосконалення
організації безготівкових грошових коштів
на підприємстві дасть можливість перевесG
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ти всі розрахунки підприємства у безготівG
ков у фо рму. Велика кіль кіст ь пі дходів
свідчить про розвиток безготівкових грошоG
вих коштів в Україні.
Функціонування економіки залежить від
загальної системи розрахунків між суб'єктаG
ми господарської діяльності в Україні, тому
безготівкові розрахунки займають вагоме
місце в забезпеченні надійності і своєчасG
ності платежів.
Система та організація безготівкових
грошових коштів є основною складовою заG
гальної національної грошової системи УкG
раїни. Нормалізація даної системи сприятиG
ме встановленню органічного зв'язку з ринG
ковим середовищем та формування нормальG
них ринкових відносин між суб'єктами госG
подарювання, для цього необхідно знати
відмінності між даними системами. До осG
новних відмінностей системи безготівкових
розрахунків можна віднести: вимоги до
організації безготівкових розрахунків;
принципи організації безготівкових грошоG
вих коштів; розрахункові документи; форми
розрахунків; новітній механізм контролю за
даними розрахунками. Оскільки безготівG
кові розрахунки мають важливе значення у
здійсненні народноGгосподарського обороG
ту, потрібний контроль за станом розраG
хунків, законністю проведення грошових
операцій, правильним оформленням розраG
хункових документів та вчасністю їх проходG
ження [5].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Головною проблемою ефективного викориG
стання земель сільськогосподарського признаG
чення в Україні є не завершення земельної реG
форми, внаслідок чого в умовах затяжної соG
ціальноGекономічної кризи вирішення проблем
земельних відносин ускладнюються та поглибG
люються з кожним роком. Окремі структурні
компоненти земельної реформи розглядаютьG
ся поза зв'язком з кінцевими результатами, за
повної відсутності соціальної спрямованості та
охороні довкілля. Невирішеною залишається
проблема оренди земельних ділянок сільськоG
господарського призначення, адже за діючими
договорами практично не існує ефективного
механізму відповідальності за збереження якісG
них властивостей грунту та охорони навколишG
нього природного середовища, також фінансоG
вої компенсації чи стимулювання за умов зміни
якості грунту.
Така ситуація насамперед зумовлена супеG
речними аспектами у нормативноGправовій базі
України, відсутністю конструктивного діалогу
між представниками державної, регіональної
та місцевої влади, недосконалою системою стаG
тистичної звітності, моніторингу природних
ресурсів та контролюючих органів. З вищенаG
веденого можна зробити висновок, що відсутG
ній комплексний підхід до вирішення проблем
аграрної галузі, який також вимагає урахуванG
ня основних пріоритетів зеленої економіки, а
саме: перехід на екологічні стандарти агровиG
робництва.

Завданням нашого дослідження є встановG
лення основних етапів використання земель
сільськогосподарського призначення та аналіз
основних категорій господарств у землекориG
стуванні в Україні і в Черкаській області.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження теоретичних та
практичних аспектів організаційноGекономічG
ного механізму; розгляд питань ефективного
використання земель сільськогосподарського
призначення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні, методологічні та практичні асG
пекти організаційноGекономічного механізму
та використання земель сільськогосподарськоG
го призначення були відображені в наукових праG
цях О.М. Алимова, О.Ф. Балацького, П.П. БорG
щевського, О.І. Готоров, Б.М. Данилишина,
Р.А. Івануха, В.І. Криворучка, П.М. МакаренG
ко, Л.Г. Мельник, О.М. Онищенка, П.Т. Саблук,
В.Ф. Семенова, А.М. Третяк, А.М. ФедорищеG
ва, В.Я. Шевчука та інших провідних вчених, але
екологічна складова організаційноGекономічG
ного механізму майже не розглядалася. СоцG
іальноGекономічні проблеми екологічної безпеG
ки в агровиробництві у контексті формування
збалансованого використання земель сільськоG
господарського призначення, досліджені недоG
статньо.
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ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Практика ведення сільського господарства
була і залишається актуальним об'єктом науG
кових досліджень не тільки аграрної галузі, але
й усіх секторів національного господарства,
оскільки її характерною ознакою є той факт,
що землі сільськогосподарського призначення
є обмеженим природним ресурсом. З огляду на
це, світове наукове співтовариство уже впроG
довж кількох десятиліть звертає увагу на неG
обхідності переходу з екстенсивної на збаланG
совану модель агровиробництва, пріоритетами
якої є збереження навколишнього природноG
го середовища, відновлення природних земельG
них ресурсів, отримання якісної продукція росG
линництва та тваринництва, створення безпечG
них умов для людської життєдіяльності та ін.
У країнах ЄС вже давно ці виклики часу
були враховані, у результаті чого було розробG
лено та прийнято низку відповідних директивG
них документів та рекомендацій, а також ствоG
рено спеціальні програми державної підтримG
ки та допомоги з метою забезпечення екологG
ічної безпеки як необхідної передумови екоG
логізації сільськогосподарського виробництG
ва. Таким чином, організаційноGекономічний
механізм агарної галузі у країнах ЄС зазнав
суттєвого реформування внаслідок впровадG
ження таких інноваційних методів як мотиваG
ційних важелів, попереджувальних заходів,
принципу відповідальності ("забруднювач
платить" — "polluter pays principle"), введенG
ня екологічного податку та ін. Разом з тим, для
суб'єктів аграрного бізнесу були створені макG
симально сприятливі умови для здійснення
сільськогосподарської діяльності, тобто до
всіх представників великого (сільськогоспоG
дарські підприємства), середнього (ферG
мерські господарства) та малого (особисті сеG
лянські господарства) сільськогосподарськоG
го виробництва були створені лояльні "правиG
ла гри" шляхом надання відповідних дотацій,
субсидій, організацію спеціальних програм,
таких як створення для фермерів вигідних
умов для передчасного виходу на пенсію, дерG
жавна допомога молодим людям, що хочуть
займатися сімейним фермерством тощо. На
нашу думку, Україна як асоційований член
Європейського Союзу, повинна перейняти та
адаптувати позитивний досвід агарної політиG
ки країн ЄС, зокрема у питаннях удосконаленG
ня організаційноGекономічного механізму
екологізації агровиробництва з метою виріG
шення нагальних екологоGекономічних проG
блем природокористування.
Передплатний індекс 21847

У наукових роботах вчені звертаються до
розкриття сутності різних видів механізмів реG
гулювання діяльності суб'єктів господарюванG
ня: економічного, господарського, ринкового,
внутрішньогосподарського [1; 2; 3; 4]. НаприкG
лад, Ю. Лузанов вважає, що організаційноGекоG
номічний механізм є засобом забезпечення реG
алізації вимог об'єктивних законів у процесі
суб'єктивної людської діяльності, який орієнG
тує діяльність і поведінку господарюючих
суб'єктів у напрямі реалізації визначених цілей,
що складається з політичних, ідеологічних,
моральноGетичних, правових та інших струкG
турних компонентів, що суттєво впливають на
структуру механізму. Таким чином, до складу
організаційноGекономічного механізму відноG
сяться такі сфери державноGправова; госпоG
дарськоGправова; адміністративноGвиконавча;
державного та господарського управління; саG
моврядування [5].
У ході розвитку суспільства, покращення
технічних можливостей та системи виробничих
відносин, кількість важелів і методів, що вплиG
вають на ефективність організаційноGекономіG
чного механізму постійно збільшувалась. ФунG
кціонування важелів організаційноG економічG
ного механізму здійснюється на основі систеG
ми правових норм, що відповідають чинному
законодавству. З огляду на це, до важелів
організаційноGекономічного механізму налеG
жать: організаційноGадміністративні та екоG
номічні, застосування яких полягає у поєднанні
об'єктивних та суб'єктивних аспектів людської
діяльності в контексті постійного розвитку на
основі впровадження технологічних інновацій
та підвищення ефективності використання виG
робничого потенціалу [5].
На думку В.М. Клочка, організаційноGекоG
номічний механізм — це сукупність форм і меG
тодів впливу державних установ і організацій
на сукупність організованих суспільноGвиробG
ничих відносин, що становлять єдність з меG
тою забезпечення конкурентних переваг [5].
Головним чином цей вплив здійснюється через
індикативне планування; грошовоGкредитне
регулювання; бюджетноGподаткове регулюG
вання; комунікаційноGінформаційне регулюG
вання і регулювання інфраструктури ринку;
регулювання інноваційноGінвестиційної діяльG
ності [6].
Отже, організаційноGекономічний механізм —
це сукупність організаційних та економічних
важелів, які впливають на організацій та екоG
номічні системи управління, сприяючи отриG
мання певних переваг для ефективної діяльG
ності підприємства.
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Розглянемо частку основних категорій госG
подарств у землекористуванні в Україні за миG
нулий період, які представлені у таблиці 1. Дані
з таблиці 1 свідчать, що землекористування
Сільськогосподарські
Фермерські
Господарства
Роки
особистих селянських господарств значно розG
підприємства
господарства
населення
ширилась на 37,3 % порівняно з 1990 р., за раG
1990
93,9
0,0
6,1
хунок цього зросла їх роль у виробництві
1995
85,0
1,8
13,1
сільськогосподарської продукції.
2005
53,8
9,2
37,0
Порівнюючи усі категорії господарств з
2007
50,0
9,7
40,3
1990—2014 рр., то у сільськогосподарських
2008
47,4
10,2
42,4
підприємствах спостерігаємо зниження викоG
2009
46,5
10,7
42,7
2010
46,5
11,0
42,6
ристання сільськогосподарських на 51,9% та
2011
46,1
11,0
42,9
зменшення виробництва валової продукції на
2012
45,4
11,0
43,6
32% [9].
2013
45,1
11,1
43,8
В Україні до проведення земельної рефорG
2014
45,2
11,4
43,4
ми домінували сільськогосподарські підприємG
ства з розмірами земельних угідь у середньому
Джерело: Статистичний збірник "Сільське господарство
3,0—3,5 тис. га на одне господарство. Після
України" за 2014 рік // Державна служба статистики України.
проведення земельних реформ було сформоваG
Без створення дієвого організаційноGеконоG но господарські структури, які були засновані
мічного механізму неможливо буде забезпечиG на різних формах власності, створивши три моG
ти підвищення рівня ефективності використанG делі господарських формувань:
— японська і китайська, де селянин госпоG
ня земель сільськогосподарського призначенG
дарює на невеликих за розмірами земельних
ня та їх охорону
Економічне стимулювання раціональноG ділянках (до 2 га). Подібними у нас є господарG
го використання та охорони земель включає: ства населення, які не можуть оброблятися за
надання податкових і кредитних пільг гроG допомогою сучасних технологій, і тому їх виG
мадянам та юридичним особам, які здійснюG користання не може бути ефективним;
— європейська, побудована на фермерських
ють за власний рахунок заходи, на викорисG
тання і охорони земель; виділення коштів з господарствах, розміри яких від 10 до 100—150
державного бюджету або місцевого бюджеG га. В Україні фермерських господарств нараG
ту власникам земель та землекористувачів за ховується понад 41,4 тис. із розміром землекоG
консервацію деградованих та малопродукG ристування в межах 104 га;
— американська, де розміри господарств у
тивних земель і на відновлення попередньоG
го стану земель, що стали такими не з їхньої межах 1—2 тис. га і більше. У яких розвиток
сільськогосподарського виробництва супроводG
вини [7].
Земельним кодексом України передбачено жується використанням сучасної техніки і техG
надання для ведення особистого селянського нології, що дозволило підвищити продуктивність
господарства громадянам до 2 га і, крім того, праці 2—3 рази за останні 30 років. Кількість веG
до 1 га сіножатей і пасовищ; для індивідуальG ликих ферм у США постійно збільшується, при
ного житлового будівництва — 0,25 га у сільG цьому створюючи велику перевагу державі на
ській місцевості, а в селищах міського типу — світовому ринку сільськогосподарської проG
0,15 га; садівництва й городництва — відповідG дукції. В Україні таких господарств налічується
но 0,12 і 0,15 га; дачного будівництва — 0,1 га близько 8 тис., які обробляють більше половини
сільськогосподарських угідь України.
[8].
По суті, сформовано організаційну
структуру товарного виробництва (табл. 2).
Таблиця 2. Види господарських формувань
Характеризуючи ресурсний потенціал
Площа сільгоспугідь
Кількість
сільськогосподарських
підприємств, в перG
на одне
Види господарських формувань
формувань, усього,
шу
чергу
потрібно
надати
характеристику
формування,
од.
тис. га
га
валової продукції. Виробництво валової
Особисті селянські господарства
4359000
6458,1
1,5
продукції сільського господарства за каG
Фермерські господарства
41488
4345,9
104,7
тегоріями господарства в Україні у 1990—
Сільськогосподарські підприємства
7515
8493,0
1130,1
2014 рр. наведена на рисунку 1.
Агрохолдингові формування
129
8731,7
67687,6
У 2014 р. господарствами усіх категорій
Джерело: Статистичний збірник "Сільське господарство України"
України було вироблено валової продукції
за 2014 рік // Державна служба статистики України.
Таблиця 1. Частка основних категорій
господарств у землекористуванні в Україні,
1990 — 2014 рр. у %
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млн грн.

300000
на суму 252859 млн грн., у тому
числі 69,6% — продукції рослинG
250000
ництва, 30,4% — продукції тваG
ринництва. Порівняно з 1990 р.
200000
загальна вартість валової проG
дукції зменшилася на 10,6%, проG
150000
дукція тваринництва — на 44%.
100000
Слід зазначити, що продукція гаG
лузі рослинництва збільшилася
50000
на 20,8%.
Черкаська область розташоG
0
вана в центральній частині УкраїG
1990
2000
2005
2010
2012
2013
2014
Валова продукція сільського господарства
ни і має сприятливі природноG
кліматичні умови для розвитку
продукція рослинництва
аграрного сектору економіки. За
продукція тваринництва
останні п'ять років сільське госG
Рис. 1. Показники валової продукції сільськогосподарських
подарство Черкащини характеG
підприємств в Україні з 1990—2014 рр.
ризується прибутковістю. У 2009
році чистий прибуток від усієї діяльності визначити об'єктивні результати у процесі
сільськогосподарських підприємств становив здійснення аналізу економічних показників
698,7 млн грн., у 2010 році — 811,2 млн грн., у використання землі (рис. 2).
За даний період з 1990 — 2014 рр. господарG
2011 році — 1 434,3 млн грн., у 2012 році — 1 798
млн грн., у 2013 році — 761,2 млн грн. У 2013 ства усіх категорій Черкаської області збільшиG
році прозвітували 424 сільськогосподарських лися виробництво валової продукції на 46,9%.
підприємства. Згідно з фінансовими результаG Виробництво валової продукції в галузі росG
тами господарської діяльності, рентабельність линництва зросли на 44,5%, а продукція тваринG
сільськогосподарського виробництва складає ництва — на 50,8%, це свідчить про зростання
10,5%. Частка збиткових підприємств у урожаю сільськогосподарських культур та їх
співвідношенні до 2012 року збільшилася більш посівних площ.
як у два рази і становить 30% (у 2012 — 14%).
Сільськогосподарські підприємства в 2014 р.
ВИСНОВКИ
займали 65,7% сільськогосподарських угідь, що
У системі основних напрямів досягнення раG
на 25,6% менше порівняно з 1990 р. Становище ціонального використання земель сільськогосG
господарств населення навпаки збільшились, в подарського призначення, значне місце відведеG
1990 р. — 8,7%, то у 2014 р. — 24,3% (табл. 3).
не організаційноGекономічним перетворенням,
Відмітимо тенденцію збільшенням землеG
користуванням господарств населення. Це
Таблиця 3. Частка основних категорій
свідчить про високу продуктивність господаG господарств у землекористуванні в Черкаській
області, 1990—2014 рр. у %
рювання, які утворені в період аграрної реG
форми для кожної категорії господарств, що
Сільськогосподарські
Фермерські
Господарства
Роки
покращює роль населення як у виробничій,
підприємства
господарства
населення
так і соціальних сферах. Ця форма виявилаG
1990
91,3
0,0
8,7
ся найбільш адаптованою до специфіки переG
1995
87,2
0,8
12,0
хідного періоду до ринку.
1999
86,1
1,1
12,9
Для господарств населення притаманна 2000
85,9
1,1
13,0
праця на принципах самофінансування, з не
2005
69,4
7,3
23,3
великими капітальними владами зростає сільG
2007
67,7
7,8
24,5
ськогосподарське виробництво продукції, і за
2008
67,1
7,9
25,1
рахунок цього вони менше залежні від матеріG
2009
66,1
8,4
25,5
альноGтехнічних ресурсів та подорожчання
2010
66,7
8,9
24,4
енергоносіїв, бо в них переважає ручна праця.
2011
66,7
9,4
23,9
Сформулювавши ресурсний потенціал 2012
66,3
9,6
24,1
сільськогосподарських підприємств, необхіG
2013
66,2
9,7
24,1
дно надати характеристику валової продукції
2014
65,7
9,9
24,3
у постійних цінах в розрахунку на 100 га сільG
Джерело: розраховано автором за даними Головного управлінG
ськогосподарських угідь, що дає можливість ня статистики у Черкаській області за 2014 рік.
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які потребують виконання на рівні
держави, регіонів, сільськогоспоG
дарських підприємств. За рахунок
забезпечення раціонального веG
дення сільськогосподарського виG
робництва та запровадження науG
кових засад землекористування
передбачається підвищення проG
дуктивності рослинництва і тваG
ринництва.
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