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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні ринкові умови господарювання в

Україні характеризується активним формуE
ванням інфраструктури ринку. В складі цієї
інфраструктури одне з основних місць налеE
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ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ

R. Morozov,
Doctor of Economic Sciences, Professor, the Head of the Department of Management of Organizations
SHEI "Kherson State Agricultural University", Kherson, Ukraine
L. Boiko,
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THE ECONOMIC ROLE OF EXCHANGE TRADE AND MODERN TENDENCIES
OF ITS DEVELOPMENT

У статті проаналізовано сучасний стан біржової торгівлі в Україні. Розглянуто роль товарної біржі як важли<
вої складової інфраструктури аграрного ринку. Наведено основні функції товарних бірж, різноманітність яких
визначає значну роль у ринковій економіці. Визначено основні напрями розвитку біржової торгівлі в Херсонській
області.

The paper analyzes the current state of the exchange trade in Ukraine. It looks at the role of a commodity exchange
as an important component of the agrarian market infrastructure. The study represents the main functions of commodity
exchanges, the variety of which plays a significant role in a market economy. It determines the main tendencies of the
development of the exchange trade in Kherson region.

Ключові слова: біржова торгівля, оптова торгівля, функції товарних бірж, біржові това4
ри, товарні ринки.

Key words: exchange trade, wholesale trade, functions of commodity exchanges, exchange
commodities, commodity markets.

жить біржам: товарним, фондовим, валютним
та іншим. Найбільше розповсюдження одерE
жали товарні біржі, які являють собою органE
ізований товарний ринок, в межах якого
відповідно до встановлених правил здійснюE
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ються угоди купівліEпродажу певних видів тоE
варів. Це постійно діючий оптовий ринок, засE
нований на чистій конкуренції, який сприяє
розвитку вільного ринку товарів, мінімізації
втручання держави в заготівельноEзбутові
процеси, підвищенню ефективності господаE
рювання в цілому багатьох суб'єктів господаE
рювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зважаючи на значну роль біржової діяльE
ності в сучасній фінансовоEекономічній сисE
темі, розв'язання існуючих проблем у цій сфері
є важливим науковоEпрактичним завданням та
зумовлюють необхідність дослідження проблеE
ми. Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк [1; 2] розгE
лядали роль товарної біржі як важливої склаE
дової інфраструктури аграрного ринку та
відповідних біржових інструментів і механізмів,
що функціонують на ньому. На основі державE
ної статистичної інформації Г.М. Богославець
[3] було розраховано основні фінансовоEекоE
номічні показники діяльності підприємств
оптової торгівлі.

І.М. Вавдійчик [4] виокремлював основні
тенденції розвитку світової біржової
торгівлі, також надав класифікацію товарів,
що реалізуються на товарних біржах УкраїE
ни, охарактеризував основні фактори вплиE
ву на процес становлення біржового товарE
ного ринку. О.М. Загурским [5] було визнаE
чено бар'єри, що заважають розвитку конкуE
ренції в аграрному секторі економіки та запE
ропоновано заходи державної конкурентної
політики, спрямовані на створення сприятлиE
вого конкурентного середовища на агропроE
довольчих ринках.

Т.А. Саприкіна [8] наводить теоретичне узаE
гальнення змісту біржової торгівлі та обгрунE
товує її доцільність. Автор розглядає біржу як
ринковий інструмент, що сприяє прозорості
відносин між учасниками ринку, усуває прояви
цінової дискримінації, монопольного тиску,
тіньові схеми ринкових транзакцій тощо.
Б.М. Семенко [9] визначено особливості фунE
кціонування товарних бірж в Україні та закорE
доном, які спрямовані на отримання гарантій,
суб'єктами господарювання, належного викоE
нання господарських зобов'язань контрагентаE
ми, мінімізації цінових ризиків та підвищення
конкурентоспроможності товарів. На думку
О.М. Сохацької [10], сьогодні біржа є самоE
стійною формою комерційної діяльності, що
створена з метою отримання прибутку, і хаE
рактеризується такими рисами: концентE

рується в місцях економічної активності (у
крупних виробничих і фінансових центрах,
столицях і т. ін.); на біржі реалізуються реE
альні активи з негайною поставкою і поставE
ками в майбутньому; торги проводяться реE
гулярно, концентруючи попит і пропозицію
в часі та просторі; біржі характеризуються
учасників; розробляє стандарти відносно якE
існих і кількісних параметрів товарів і фінанE
сових інструментів.

В.С. Шебанін, І.О. Піюренко [12] довоE
дять, що подальший розвиток біржового ринE
ку повинен бути спрямований на перетворенE
ня бірж реального товару на ф'ючерсні біржі.
Формування ф'ючерсної ціни на аграрних
біржах, її хеджування дасть змогу всім заціE
кавленим суб'єктам, як на ринку зерна та
іншої сільськогосподарської продукції, так і
на ринку фінансовоEкредитних, матеріальноE
технічних ресурсів,  які постачаються
сільськогосподарським товаровиробникам,
діяти більш прогнозовано. В.С. Ясенецький
[13] узагальнює функції сучасних бірж, анаE
лізує особливості організаційноEправового
статусу товарних і фондових бірж в Україні.
Розглядає біржу як поліфункціональну
інституцію, що виконує специфічні функції:
організація регулярних торгів фінансовими
та речовинними активами в установленому
місці за встановленими правилами; розробка
правил біржової торгівлі та забезпечення їх
дотримання всіма учасниками торгів; гаранE
тування виконання укладених угод; виявленE
ня, фіксація та моніторинг поточних цін на
біржові товари.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в оцінці особливостей

розвитку біржової торгівлі України та доцільE
ності функціонування товарних бірж.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Біржова діяльність є провідною ланкою

ринкової економіки і виступає складним меE
ханізмом, який чутливо реагує на всі соціальE
ноEекономічні, політичні та соціопсихологічні
процеси що відбуваються в країні. Вона є індиE
катором ціноутворення в суспільстві. Рівень
ділової активності на біржі свідчить як про
економічну стабільність країни, так і про наE
явність фінансової та економічної кризи у
світі.

У нашій державі діяльність бірж регулює
Закон України "Про товарну біржу" № 1956E
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ХІІ від 12 грудня 1991 року, який визначає, що
товарна біржа є організацією, що об'єднує юриE
дичних і фізичних осіб, які здійснюють виробE
ничу і комерційну діяльність, і має за мету наE
дання послуг в укладенні біржових угод, виявE
лення товарних цін, попиту і пропозицій на тоE
вари, вивчення, упорядкування і полегшення
товарообігу і пов'язаних з ним торговельних
операцій [6].

Сьогодні на світових товарних біржах
продається близько ста так званих біржових
товарів. Це майже 20% від світової торгівлі.
Всі біржові товари об'єднуються в умовні груE
пи: енергетична сировина (бензин, нафту,
мазут і т.д.), кольорові і дорогоцінні метали,
зернові, текстиль, сировина (каучук, фанера
та ін.).

Біржова торгівля концентрується в місцях
виробництва і споживання товару, тобто у веE
ликих промислових і торгових центрах із розE

виненими комунікаційними мережами. Це
сприяє концентрації біржової торгівлі, станE
дартизації контрактів і створює умови для виE
сокоефективної організації торговельних опеE
рацій.

Доцільність функціонування товарних
бірж за умов ринкової економіки визначаєтьE
ся виконуваними функціями (рис. 1). Їх можE
на розподілити на дві великі групи: функції
товарних бірж як форми організованого тоE
варного ринку; організаційноEкомерційні
функції товарних бірж як організаторів опE
тового ринку.

Функції товарних бірж як однієї з форм
організованого товарного ринку передбачають:

1. Забезпечення концентрації попиту та
пропозиції в одному місці. Завдяки розміE
щенню товарних бірж у великих промислоE
вих і торгових центрах досягається залученE
ня до біржових операцій великої кількості
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Кваліфіковане посередництво 
між оптовими продавцями та 
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Мінімізація комерційних та 
фінансових ризиків 

Формування ринкових цін 

Зближення продавців і 
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Забезпечення суб’єктів відповідних 
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інформацією 

Функції товарної біржі 
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Арбітраж суб’єктів біржової 
торгівлі 

Стандартизація біржових 
контрактів 

Забезпечення якісного 
розрахункового обслуговування 

Поповнення національних і регіональних бюджетів 

Послуги клієнтам з укладання та 
виконання біржових угод 

Рис. 1. Функції товарних бірж
Джерело: [7].
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оптовиківEпокупців та продавців певних тоE
варів.

2. Регулювання оптового товарообігу на
підставі ринкових законів. Виконання цієї
функції дає змогу впорядковувати оптовий тоE
варообіг, сформувати ефективні канали розпоE
ділу та просування товарів від виробників до
споживачів, мінімізувати пов'язані з цим виE
трати.

3. Формування ринкових цін. Механізм
біржового ціноутворення забезпечує визнаE
чення співвідношення попиту та пропозиції
на конкретний момент, врахування умов поE
ставки та оплати товарів та інші чинники, а
також умови для максимального врахування
економічних інтересів суб'єктів біржової
торгівлі.

4. Боротьба із монополізмом на товарних
ринках. Товарна біржа сприяє створенню умов
для пожвавлення дії різних форм цінової конE
куренції. Залучення до біржової торгівлі дедалі
більшої кількості продавців, відкритість біржоE
вих торгів, вільна конкуренція сторін у процесі
торгів позбавляють підгрунтя вияву в монопоE
лістичних та олігополістичних тенденцій на тоE
варних ринках.

5. Кваліфіковане посередництво між оптоE
вими продавцями та покупцями товарів.
Біржові посередники, які здійснюють біржоE
ву торгівлю, характеризуються глибоким
знанням ринку товарів, на яких вони спеціалE
ізуються. Вони добре орієнтуються в умовах
реалізації та закупівлі товарів, змінах поточE
ної біржової кон'юнктури й можуть оперативE
но встановити контакти між покупцями та
продавцями.

6. Зближення покупців та продавців у проE
сторі та часі. Біржова торгівля не має обмежень
для продавців чи покупців за територіальною
чи відомчою ознакою, вона сприяє формуванE
ню ефективних горизонтальних міжрегіональE
них зв'язків.

7. Мінімізація комерційних та фінансових
ризиків. Однією з ключових функцій біржової
діяльності є надання гарантій виконання укE
ладених на біржі угод, підвищення надійності
їх реалізації. Відпрацьований на біржах меE
ханізм страхування цінового ризику дає змоE
гу суттєво знизити комерційний та фінансоE
вий ризики продавців і покупців, особливо за
умов нестабільної економічної та біржової
кон'юнктури.

8. Забезпечення суб'єктів відповідних тоE
варних ринків ціновою й комерційною інфорE
мацією. Результати регулярних біржових
торгів забезпечують інформацією про рівень

цін на конкретні товари, стан попиту і проE
позиції, зміни кон'юнктури ринку всіх суE
б'єктів біржового і небіржового ринку. Ця
інформація має відкритий характер і викориE
стовується не лише суб'єктами господарюE
вання, а й органами державної виконавчої
влади [7].

Крім функцій, спрямованих на безпосеE
реднє здійснення біржової торгівлі, в діяльE
ності товарної біржі вагома роль належить
організаційноEкомерційним функціям, зокрема
діяльності товарної біржі з формування єдиних
і зрозумілих для учасників правил торгівлі на
товарній біржі, формулювання чітких та обоE
в'язкових вимог до біржових товарів, що виE
ставляються на торги. До функцій товарної
біржі також належать:

1. Стандартизація якісних, кількісних та
інших параметрів конкретних біржових тоE
варів, що дає змогу організовувати торгівлю
ними за стандартизованим описом якості без
пред'явлення при укладанні угоди не лише
партії товару, а й його зразків.

2. Стандартизація біржових контрактів, яка
не тільки спрощує й прискорює процес уклаE
дання та оформлення угод, а й полегшує викоE
нання їх.

3. Арбітраж суб'єктів біржової торгівлі.
Його здійснення допомагає забезпечити захист
майнових прав і законних інтересів учасників
біржових операцій та виконання договірних
зобов'язань, а також підвищити ефективність
укладених угод.

4. Надання послуг клієнтам із укладання та
виконання угод. Передбачає інформаційне та
консультативне обслуговування і надання
транспортноEекспедиторських, складських та
інших послуг, пов'язаних із процесом виконанE
ня угод і рухом товарів.

5. Забезпечення якісного розрахункового
обслуговування. Цю функцію виконують розE
рахункові палати товарних бірж. Вони здійснюE
ють розрахунки за укладеними угодами, прийE
мають грошові застави, проводять клірингові
операції. Розрахункові палати, крім проведенE
ня розрахунків за угодами, відповідають за збиE
рання і збереження маржі, підготовку і пошиE
рення інформаційних звітів про стан товарних
ринків.

6. Поповнення національних та регіональE
них бюджетів. Товарна біржа та її члени є платE
никами податків, зборів та інших обов'язкових
платежів, що поповнюють прибуткову частину
відповідних бюджетів [7].

Побудова в Україні біржового ринку на
ключові товари, якEот аграрна продукція
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(зерно, кукурудза, соняшник) та енергоносії
(газ, електроенергія) створить додаткову
вартість для цих ринків і сприятиме зростанE
ню економіки. У перспективі п'яти років УкE
раїна має шанс створити ринок ф'ючерсних
контрактів на агропродукцію приблизно у
розмірі $8 млрд, а по енергоносіям — понад
$20 млрд [11].

Нині, згідно з даними Держкомстату, майE
же 54% операцій на біржовому ринку складає
саме сільгосппродукція. В Херсонській області
торгівлю сільськогосподарською продукцією
організовано через ТБ "Аграрна Біржа", до
складу якої входять найбільші промислові
об'єднання, сільськогосподарські та переробні
підприємства, банки і комерційні структури, які
значно впливають на формування товаропоE
токів в Україні.

ТБ "Аграрна Біpжа" входить до складу
"Союзу біpж України". Основні завдання ТБ
"Аграрна Біржа": створення цивілізованих
умов для проведення біржової торгівлі та фунE
кціонування біржового ринку для всіх видів
товарів, зокрема рухомого і нерухомого майE
на, в тому числі і земельних ділянок, що знаE
ходяться як у державній, так і в приватній
власності, організація проведення необхідних
для цього торгів (аукціонів), підтримка висоE
кого професійного рівня проведення торгових
операцій на біржі.

Вказана Біржа тісно співпрацює з адмініE
страцією області, зокрема з Департаментом
агропромислового розвитку обласної державE
ної адміністрації, банками і страховими комE
паніями міста, сільськогосподарськими
підприємствами. На Біржі використовується
електронна торговельна система, що дозволяє
створювати для брокерів максимально сприE
ятливі умови роботи. Діяльність Біржі зорієE
нтована не лише на внутрішньоEторгівельні
операції, а й на співпрацю з найближчими суE
сідами — республікою Білорусь, Туреччиною
та ін.

Основною задачею розвитку Біржі на суE
часному етапі є збільшення темпів росту
біржового обороту, підвищення його питоE
мої ваги в обсязі оптового товарообороту
області. Розрахунки показують, що оптиE
мальна питома вага біржового обороту поE
винна становити близько 20% від загальноE
го обсягу оптового обороту. Для цього перE
шочергово необхідно розробити і запроваE
дити систему економічних заходів, спрямоE
ваних на стимулювання виробників до реалE
ізації сільськогосподарської продукції чеE
рез прозорі процедури біржового ринку. А

також покращити систему моніторингу коE
н'юнктури біржового ринку, висвітлювати
котирування не лише фактичних біржових
цін, а й прогноз на наступні місяці. Розв'яE
зання цих задач дозволить створити систеE
му біржової торгівлі, яка б відповідала міжE
народним стандартам.

ВИСНОВКИ
Аналіз стану біржового ринку України

свідчить про позитивну динаміку його розвитE
ку. Так, у державі спостерігається підвищення
зацікавленості господарюючих суб'єктів у виE
користанні переваг біржової торгівлі. Але є
певні недоліки, зокрема недосконалість нормаE
тивноEправової бази, недостатньо високий стан
розвитку біржової інфраструктури, товаровиE
робники мало проінформовані про переваги
торгівлі через біржі та ін.

Розглянувши діяльність товарних бірж за
різними функціями, слід зазначити, що як форE
ма організованого ринку, вони забезпечують
суб'єктів ціновою і комерційною інформацією,
формують ринкові ціни, мінімізують комерційні
та фінансові ризики. З організаційноEкомерE
ційного боку товарні біржі надають послуги
клієнтам з укладання та виконання біржових
угод, стандартизації біржових контрактів, заE
безпеченні якісного розрахункового обслугоE
вування, поповнення національних та регіоE
нальних бюджетів та ін.

Розвиток товарноEбіржового ринку в УкE
раїні сприятиме більш повноцінному розвитE
ку аграрного сектора, доступу аграрних комE
паній до джерел капіталу для реалізації проE
ектів розвитку. Участь у біржових торгах дозE
волить аграрним компаніям отримати об'єкE
тивну, справедливу ціну за свою продукцію,
що позначиться на зростанні доходів аграрE
ного сектора. Продавці і покупці аграрної
продукції, використовуючи біржові ф'ючерE
си, отримують можливість фіксувати ціни на
майбутнє, забезпечивши для себе більш зроE
зуміле і прогнозоване ціноутворення на тоE
вар.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головним засобом виробництва в сільському госE

подарстві є земля. Її ефективне використання сільськоE
господарськими товаровиробниками сприяє зростанE
ню прибутковості галузі і водночас забезпечує продоE
вольчу безпеку країни. З огляду на вказане, питання
земельних відносин завжди було і є визначальним у
будьEякій економічній системі господарювання.

Основою земельних відносин є землеволодіння,
тобто привласнення і належність певної земельної
ділянки конкретному суб'єкту. В такому статусі земE
левласник наділяється певними правомочностями
щодо володіння, користування і розпорядження
своєю земельною ділянкою. Невід'ємним атрибутом
системи правомочностей землевласника є право її
відчуження, тобто передачі у спадщину, дарувати і
продавати. Останнє зумовлює функціонування особE
ливого виду ринкових угод — ринку земельних діляE
нок. У країнах з ринковою економікою — цей ринок
є традиційним, хоча і знаходиться під контролем дерE
жави, яка його суттєво обмежує.

У радянський період земля не була об'єктом
купівліEпродажу, а відповідно і не існувало ринку землі.
З початком земельної реформи в Україні більшість зеE
мель сільськогосподарського призначення була приE
ватизована, що надало актуальності питанню запроE
вадження їхнього ринкового обігу. В такому разі власE
ники земельних ділянок (паїв) мали б право вільно
здійснювати всі операції руху землі: надати в оренду,
заставу, дарувати, передавати в спадщину і продавати.
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Причому останній момент особливо важливий для екоE
номічного обороту земельних ділянок.

Розвиток земельних відносин в аграрній сфері
економіки України відбувається тернистим шляхом.
Як і на початку земельних реформ, так і на сьоE
годнішній день в цій сфері залишаються спірними
цілий ряд питань. Чи можна продавати землі
сільськогосподарського призначення і за якою схеE
мою? Чи потрібно негайно впроваджувати в Україні
повноцінний ринок землі? Скільки коштує земля
сільськогосподарського призначення в Україні?

Серед дослідників на цю проблему є різні точки
зору. На погляд В.Я. МесельEВеселяка, важливим
напрямом у формуванні ринкового обігу земель має
бути включення їх в економічний оборот на основі
визначення вартості землі капіталом на рівні з іншиE
ми засобами виробництва [8, с. 46]. При такому
підході земля стане прибутковоутворювальним факE
тором, що сприятиме забезпеченню розширеного
відтворення виробництва, а це в свою чергу дасть
змогу отримувати кошти для підвищення орендної
плати і для здійснення заходів з охорони земель.

Іншу точку зору, у якої є багато прихильників,
виклав професор М.М. Павлишенко. На його думE
ку, земля "це продукт природи, середовище існуванE
ня людей, дане їм безплатно, а тому не має вартості,
не може бути об'єктом привласнення, купуватися та
продаватися, як будьEякий товар. Якщо привласE
нюється, а відтак продається не продукт праці, а проE
дукт природи, то це означає, що власник такого тоE
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вару одержує нетрудові доходи" [10, с. 34]. З вище
сказаного робиться висновок, що "включення землі
в загальний товарооборот ринкової економіки є поE
милковим", так як "у товарооборот мають включаE
тися лише продукти праці, обмін яких зумовлений
суспільним поділом праці, але аж ніяк не земля, не
природне середовище" [10, с. 37].

Враховуючи невизначеність з напрямом проE
ведення земельної реформи в Україні з її початку
і дотепер на законодавчому рівну діє мораторій на
продаж земельних ділянок сільськогосподарськоE
го призначення. При цьому більшість науковців і
представників як законодавчої, так виконавчої
влади є прихильниками продовження мораторію
на продаж земельних паїв. Обгрунтовується це баE
гатьма причинами і насамперед тим, що дотепер
не створена належна нормативноEправова база і,
образно кажучи, технологія ринку землі. Так, на
думку М.М. Федорова: "У нашій державі поки що
не створені умови для ринкового обороту сільськоE
господарських земель, навіть у законодавчому
плані, запровадження ринку їх гальмується перE
манентним мораторієм на купівлюEпродаж землі.
Поки що розробляється нормативноEправове заE
безпечення ринку земель і формуються його окE
ремі складові. Реалізація в повному обсязі полоE
жень Земельного кодексу стосовно запровадженE
ня ринку земель сільськогосподарського признаE
чення може бути здійснена з прийняттям основоE
положних нормативноEправових актів" [13].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти впроваE
дження ринку землі в Україні досліджуються з поE
чатку здійснення земельної реформи і дотепер.
Цьому присвячені праці багатьох вітчизняних вчеE
них економістівEаграрників. Я.М. Гадзало і Ю.Я.
Лузан аналізують проблеми і перспективи розвитE
ку земельної реформи [3], І.А. Колесник формуE
вання ринку земель в Україні [5], Ю.О. Лупенко і
О.В. Ходаківська наукові засади запровадження
ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення [6], М.П. Мартинюк стан та перспекE
тиви запровадження ринку земель сільськогоспоE
дарського призначення в Україні [7], В.Я. МесельE
Веселяк і М.М. Федоров стратегічні напрями розE
витку аграрного сектору економіки України [8],
Б.Й. Пасхавер світовий досвід та національну страE
тегію розвитку ринку землі [11].

Віддаючи належне їхнім науковим здобуткам
відмітимо, що попри значну увагу до цієї проблеE
ми, не вирішеною залишається низка питань, поE
в'язаних з теорією і практикою функціонування
ринку земель у зарубіжних країнах з розвиненою
ринковою економікою і в Україні. На особливу
увагу заслуговує питання визначення ролі ринку
землі в досягненні оптимальних розмірів землеE
користування в невеликих агробізнесових госпоE
дарств, подолання проблеми зниження родючості
грунту.

ПОСТАНОВКИ ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз різних підходів до визE

начення економікоEправової сутності ринку землі,
і зокрема ринку земель сільськогосподарського
призначення, дослідження передумов його формуE
вання і розвитку в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Досліджуючи сутність категорії "ринок землі"

можна виокремити два підходи. Традиційне визначенE
ня ринку сільськогосподарських угідь, як і будьEякоE
го іншого, тобто їхня купівляEпродаж. Разом із тим
останніми роками дедалі більше вчених економістівE
аграрників обгрунтовують необхідність більш розшиE
реного тлумачення цього поняття. На їхній погляд,
обмеження ринкових операцій із землею тільки угоE
дами з купівліEпродажу земельних ділянок є некорекE
тним. Ринок земель можна визначити як перехід у
рамках чинного законодавства за допомогою ринкоE
вої інфраструктури права володіння, користування та
розпорядження землею шляхом здійснення відповіE
дних цивільноEправових угод [5].

Трактування поняття "ринок землі" багато в
чому залежить від того, який зміст вкладається у
цей термін. На думку академіка Б.Й. Пасхавера,
під ринком землі можна розуміти "правову можE
ливість придбання земельних ділянок у власність
шляхом покупки, широкий розвиток іпотеки" [11,
с. 49]. Слід зазначити, що в такому разі елементаE
ми земельних ринкових відносин є також зміна
суб'єктів земельної власності за допомогою спадE
коємства, дарування та інших форм розпорядженE
ня. Говорячи в цілому, землі сільськогосподарсьE
кого призначення повинні забезпечувати власниE
ку ринковий ефект від їх використання, а саме при
виробництві товарної продукції, у разі здачі зеE
мельних ділянок в оренду, від їх продажу або засE
тави.

Чимало науковців використовують такі
дефініції як "ринок оренди сільськогосподарських
земель", "ринок оренди земельних часток (паїв)",
"формування ринку орендованих земель", який на
сучасному етапі слід вважати найважливішою склаE
довою земельного ринку [4]. Але в цьому випадку
оренду землі потрібно розглядати тільки як одну із
складових ринку землі.

Більшість науковців погоджуються, що розвиE
ток ринкових відносин у кінцевому результаті приE
зведе і до формування ринку землі, "під яким роE
зуміють фрагмент економічного простору, сферу
дії економічних форм, що забезпечують процеси
купівліEпродажу, оренди, застави, обміну й успадE
кування земельних ділянок" [9, c. 43]. У цілому
ринок землі можна характеризувати як економічE
ну сферу проведення операцій з землею.

Таким чином, в економічній літературі є різні
визначення ринку взагалі. В основному вони не
суперечать одне одному, а скоріше доповнюють і
розширюють його зміст. Так, ринок — це водноE
час місце, територія купівліEпродажу товарів, і
механізм, що спонтанно регулює економічні відноE
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сини, а також ринкова угода між продавцем товаE
ру і його покупцем. Основою всіх відносин
"купівліEпродажу" є права власності на економічні
ресурси і результати економічної діяльності.

Власність має важливе значення в становленні і
розвитку ринкової економіки. ПоEперше, власність є
передумовою будьEякої господарської діяльності в
ринковій економіці. У такому вигляді вона завжди є
конкретною, тобто майно завжди комусь належить і
у нього є конкретний власник. Він встановлює над наE
лежними йому матеріальними благами свій контроль,
що дозволяє йому самостійно визначати їх долю і хаE
рактер використання, при цьому по своїй волі допусE
каючи до нього або усуваючи від нього інших осіб. ЗаE
лежно від того, в чиїй власності знаходяться виробE
ничі ресурси та інші умови господарської діяльності
визначається характер виробництва.

ПоEдруге, у процес виробництва власники реE
сурсів вступають вже зі своїм матеріальним інтереE
сом, що спонукає їх до свідомих активних дій по його
задоволенню. Можна зазначити, що в цілому існує
пряма залежність між результатами виробництва і
забезпеченням особистих інтересів власників. В цьоE
му випадку власність зумовлює цільову спрямованість
здійснення господарської діяльності, характер розE
поділу, обміну та споживання її результатів, і в кінцеE
вому результаті соціальну структуру суспільства.

ПоEтретє, в основі управління на мікрорівні
знаходиться власність. Саме власник, так чи інаE
кше, здійснює управління своїм підприємством або
фірмою. Всі інші учасники господарської діяльE
ності можуть лише розраховувати на винагороду
за виконану роботу, у відповідності до якості і
кількості вкладеної праці. Тобто, управління госE
подарською діяльністю є функцією власності, одE
нією з її обов'язкових сторін.

І, поEчетверте, контроль власника над належниE
ми йому речами дає не тільки можливість задоволенE
ня своїх потреб і отримання доходів, але також зобоE
в'язує його брати на себе всі витрати, пов'язані з виE
користанням і розпорядженням своєю власності, аж
до її втрати в разі банкрутства. Саме ці моменти споE
нукають власника бути справжнім господарем свого
майна і своєї діяльності. На основі цього можна зроE
бити висновок, що власність у суспільстві забезпечує
своїм власникам не тільки отримання вигоди, але і
встановлює відповідальність за конкретні об'єкти і реE
зультати їх господарського використання.

У Земельному кодексі України від 25 жовтня 2001 р.
вже були закріплені положення відносно юридичE
них прав власників земельних ділянок. Так, у ст. 78
вказано, що "Право власності на землю — це право
володіти, користуватися і розпоряджатися земельE
ними ділянками", а у ст. 90 ще більше конкретизуєтьE
ся це право власності "Власники земельних ділянок
мають право: продавати або іншим шляхом відчужуE
вати земельну ділянку, передавати її в оренду, засE
таву, спадщину" [1]. Але в розділі X "Перехідні поE
ложення" на вказані права були встановлені обмеE
ження, а саме на купівлюEпродаж та відчуження
іншими способами земельних ділянок сільськогосE

подарського призначення та на внесення права на
земельну частку (пай) до статутних капіталів госпоE
дарських товариств "до набрання чинності законом
про обіг земель сільськогосподарського призначенE
ня", які в результаті постійних продовжень діють до
1 січня 2019 року" [1]. Можна вважати, що встановE
лений мораторій на час прийняття Земельного коE
дексу був цілком виправданим кроком. В Україні на
той час не було сформована необхідна нормативноE
правова база регулювання ринкового обігу земель
сільськогосподарського призначення. Проте земельE
на реформа до сих пір є незавершеною, у земельних
відносинах існують невирішені питання, що обмежуE
ють права власників земельних ділянок (паїв) відносE
но їх розпорядження, стримують розвиток ринку зеE
мель сільськогосподарського призначення.

Відомий американський економіст Пол Хейне
відзначив тісний взаємозв'язок між юридичними
правами власності та економічною поведінкою
людей. На його думку, "права собственности — это
права контролировать использование определенE
ных ресурсов и распределять возникающие при
этом затраты и выгоды" [14, с. 325]. В такому вигE
ляді права власності образно кажучи представляE
ють собою "правила гри". Тому права власності —
це велика і важлива частина загальновизнаних
правил і норм, що регулюють більшість взаємовідE
носин між людьми як в економіці, так і в суспільстві
в цілому. Нарешті, права власності визначають,
який вибір можуть здійснювати суб'єкти економіE
ки, маючи на меті свої власні інтереси.

Встановлені в суспільстві права власності та їх
стабільність здійснюють безпосередній вплив на проE
цес прийняття рішень, на те як будуть оцінюватися
вигоди і витрати від передбачуваних дій. Права власE
ності формують очікування людей, а очікування, в
свою чергу, впливають на їх дії. Люди поводяться саме
так, а не інакше, через очікування, що породжуються
чинними правами власності. Вони приходять на роE
боту чекаючи отримати заробітну плату, купують і
тримають акції, так як припускають брати участь в
розподілі прибутку акціонерного товариства і т.д.
Тому, якщо говорити за великим рахунком, стосовно
до ринкової економіки "именно права собственности
— или то, что, по мнению людей, является соответE
ствующими правилами игры, — определяют, каким
именно образом в обществе осуществляются процесE
сы предложения и спроса" [14, с. 325].

Таким чином, правове регулювання відносин власE
ності представлять собою встановлення правил і норм
поведінки людей в економічній діяльності і в
суспільстві в цілому, а також контроль за їх виконанE
ням. Завдяки таким правам власності значне коло госE
подарських зв'язків між людьми набуває характеру
правовідносин, коли учасники яких виступають як
носії юридичних прав та обов'язків. Вказані правові
норми закріплюють існуючі відносини власності і
регулюють міру і форму розподілу праці та її резульE
татів між всіма учасниками господарського процесу.

У процесі проведення земельної реформи було
запроваджено приватну власність на землю, проE
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ведено роздержавлення земель і передачу їх у
власність недержавним сільськогосподарським
підприємствам та розпаювання земель між праціE
вниками і пенсіонерами з їх числа. Так, у резульE
таті паювання і приватизації земель сільськогосE
подарського призначення, в Україні близько 6,9
млн селян одержали право на земельну ділянку.
На сьогодні у їх власності перебуває 27,6 млн гекE
тарів сільськогосподарських угідь. Тобто мільйоE
ни селян стали власниками земельних паїв, сеE
редній розмір яких становив по Україні 4,2 га. За
власниками земельних часток (паїв) законодавчо
закріплено право їх дарування, надання в оренду,
успадкування, здійснення заставних операцій.

Змінено організаційну структуру виробництва
— на базі колгоспів та радгоспів створені й функцE
іонують близько 38 тисяч агроформувань ринковоE
го типу, фермерські господарства, розвиваються
господарства населення. Все це призвело до позиE
тивних зрушень у розвитку галузі — зросло виробE
ництво продукції, підвищилася його ефективність.

Можна стверджувати, що завдяки здійсненню
земельної реформи і за збігом різних обставин,
аграрний сектор України став більш успішним, заE
безпечуючи більше 10% ВВП країни, майже треE
тину експортної виручки, внаслідок чого Україна
вийшла у світові лідери по постачанню зерна.
Сільське господарство України із дотаційного стає
однією з основних галузей економіки, які формуE
ють бюджет держави.

Незважаючи на позитивні досягнення провеE
дення земельної реформи і розвитку аграрного
сектору економіки України, нині є нагальною поE
требою дослідження негативних наслідків і визнаE
чення невирішених питань, що гальмують їх поE
дальший розвиток.

Довготривала дія мораторію на купівлюEпродаж
земель сільськогосподарського призначення призвеE
ла до суттєвих структурних перекосів в аграрному
секторі. Перш за все, це знаходить прояв в утворенні
надвеликих аграрних формувань, "десять найбільших
з яких налічують у своєму землекористуванні близьE
ко 3 млн га земель, одержуючи монопольну ренту, поE
стійно нарощує свій земельний банк" [7, с. 16].

Поширення оренди в сільському господарстві
тривалий час вважалося надзвичайно позитивним
як економічним, так і соціальним явищем. Але земE
лекористування на орендних засадах традиційно
сприймається вченими економістамиEаграрниками
неоднозначно. На думку В.Я. МесельEВеселяка і
М.М. Федорова, на цьому етапі товаровиробників
влаштовує оренда земельних ділянок і земельних
паїв. "Вона сприяє руху землі до ефективнішого
господаря, який забезпечує одержання селянамиE
власниками належної орендної плати" [8, с. 46].

Більшістю вчених оренда сільськогосподарсьE
ких земель оцінюється переважно в негативному
плані, передусім з точки зору виснаження оренE
дованої землі, втратою нею родючості. В.М. Геєць
у цьому зв'язку справедливо зазначав: "…той, хто
взяв землю в оренду, зовсім не несе за її якість ніяE

кої відповідальності. Це слабке місце наших страE
тегій" [12, с. 38].

Відсутність повноцінної власності на землю і заE
надто поширене застосування оренди призвело до
того, що в рослинництві переважають культури з
найпростішим циклом виробництва, якEот зернові та
соняшник. У 2016 році вони займали 82% посівних
площ, тоді як частка земель під овочами, технічними
і кормовими культурами залишається незначною.

Але найбільшої шкоди від постійного продовE
ження мораторію на купівлюEпродаж земель
сільськогосподарського призначення, на думку М.П.
Мартинюка, зазнала соціальна сфера. Насамперед,
це вищий на 4% рівень безробіття в сільській місцеE
вості, ніж у містах [7, с. 17]. А якщо враховувати ще
міграцію населення і викривлене поняття самозайE
нятості, коли через неможливість влаштуватися на
гідну роботу, люди змушені самостійно обробляти
свої угіддя за мінімального рівня продуктивності, то
офіційний рівень безробіття буде ще вищим. ВказаE
не призводить до того, що скорочення сільського наE
селення відбувається більш швидшими темпами, ніж
скорочення населення в містах.

На теперішній час майже єдиним доходом для
багатьох селянEвласників земельних паїв є отриманE
ня орендної плати від передачі їх в оренду за необE
грунтовано низькими ставками. Загальна сума випE
лат за оренду земельних паїв у 2016 році фактично
становила 12,9 млрд грн, що у розрахунку на 1 га
складає 862 грн [6, с. 7]. Це дуже невеликий дохід
навіть в умовах України. Тоді як "у розвинутих країE
нах із відкритим земельним ринком зростає не лише
вартість купівлі, а й оренди земельних ділянок, яка
сягає 250—700 дол. за гектар" [9, с. 45]. Як правило,
країни з відкритим ринком землі є найбільш успішE
ними, у них вищий ВВП на душу населення і більша
додана вартість в аграрному секторі.

Гальмування впровадження земельної рефорE
ми не дало можливості задіяти найбільш важливі
чинники ринкового конкурентного механізму розE
витку сільського господарства та ефективного його
інтегрування до світової аграрної системи. До таE
ких чинників можна віднести: надання селянам
виключного права самостійного розпорядження
власною ділянкою землі, впровадження земельноE
іпотечного кредитування, кооперації, інтеграції та
інших форм організації спільної підприємницької
діяльності на добровільних засадах; регулювання
діяльності функціонування великотоварних аграрE
них підприємств; охорона земель та збереження
родючості земель; привабливість інвестування в
аграрну сферу діяльності; розвиток фондового
ринку та ін.

Визнання землі в Україні як об'єкта земельного
обігу, змусить всіх ставитися до неї не тільки як до
виробничого ресурсу, але і як до потужного фінанE
сового активу, який забезпечує функціонування в
єдиному ринковому просторі всіх факторів виробE
ництва, що приймають участь у виробничому проE
цесі в аграрному секторі. Тому, на думку Я.М. ГадE
зало і Ю.А. Лузана, "на порядку денному повинно
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стояти чітке завдання: не як продовжувати мораE
торій на ринковий обіг земель, чим не тільки конE
сервуються земельні відносини, але і провокується
поглиблення негативних тенденцій, а те, яким поE
винен бути сформований земельний ринок з метою
забезпечення збалансованого конкурентного соцE
іальноEекономічного розвитку аграрної економіки
та сільських територій" [3, с. 9].

Оптимальне землекористування може бути доE
сягнута як за рахунок купівлі земель, так і їх оренE
ди. Але якщо порівнювати зазначені форми землеE
користування з погляду багатьох процесів, які поE
зитивно впливають на ефективність аграрного бізнеE
су в цілому, ефективного й раціонального викорисE
тання землі зокрема, можна зазначити, що власність
на землю для підприємців вигідніша, ніж оренда, осE
кільки сприяє залученню капіталу, покращує умови
для управління й інвестування, а також є гарантією
проти можливого припинення договорів оренди з
метою зміни цільового призначення землі.

Власник землі, який самостійно здійснює на ній
господарську діяльність, природно зацікавлений її
ефективно використовувати та одержувати максиE
мальну віддачу від неї. При цьому збереження роE
дючості грунту для нього буде головною умовою
ефективного господарювання на перспективу. Така
"трудова" форма власності на землю має переваги
перед іншими формами власності на неї, з погляду
раціонального її використання, збереження і підвиE
щення родючості.

Таким чином, приватну власність на землю тих,
хто її обробляє, можна вважати соціально спраE
ведливою в тому аспекті, що вона не передбачає
нетрудові доходи від землі.

Важливо наголосити, що земельні відносини в
цілому й ринок сільськогосподарських земель зокE
рема, в країнах з розвиненою ринковою економікою
перебувають під значним контролем і регуляторним
впливом з боку держави. Державне регулювання зеE
мельних відносин передбачає, насамперед, створенE
ня й функціонування організованого ринку земель
та організації відповідної інфраструктури. Основна
мета державного регулювання ринку земель —
сільськогосподарські угіддя мають ефективно викоE
ристовуватися за своїм призначенням, а господар
землі — турбуватися про збереження їхньої родюE
чості.

На підставі викладених теоретичних засад
щодо ринку земель сільськогосподарського приE
значення та його функціонування в економічно
розвинених країнах світу, можна стверджувати,
що за умови наявності його в Україні перед аграE
ріями постане проблема вибору: здійснювати госE
подарювання на власній землі чи її орендувати.
Перша форма землекористування є більш вигідніE
шою у порівнянні з використанням її на орендних
засадах. Оренду в такій ситуації можна викорисE
товувати, як допоміжний ресурс, як правило, обE
межений у часі. Існування ринку земель має сприяE
ти використанню сільськогосподарськими
підприємствами власної землі.

У кінцевому підсумку можна передбачити, що
зняття мораторію на купівлюEпродаж земель
сільськогосподарського призначення в Україні
призведе до поступового збільшення частки
підприємницької діяльності на власній землі, при
оптимальному співвідношенні з орендою землі. Це
сприятиме підвищенню ефективності використанE
ня земель, залученню інвестицій у сільське госпоE
дарство, що забезпечить стабільність розвитку агE
рарного сектору економіки в цілому. Одночасно
запровадження ринку земель сільськогосподарсьE
кого призначення надасть можливість власникам
земельних ділянок (паїв) реалізувати усі свої праE
вомочності, у тому числі і продавати їх.

ВИСНОВКИ
Враховувати сучасні реалії земельних відносин

і передусім той факт, що має місце серйозна проE
блема виокремлення земельного паю із загального
земельного масиву, який нині орендується різними
агроструктурами, і його продажу іншому землекоE
ристувачу. Поряд з цим виникають й інші проблеE
ми, обгрунтованості ціни землі зокрема, прийнятE
тя Верховною Радою низки ефективних законів
щодо побудови ефективного й цивілізованого ринE
ку земель сільськогосподарського призначення.

Водночас раніше чи пізніше в умовах збереження
приватної власності на земельні ділянки, їхній ринE
ковий обіг є неминучим. Адже купівляEпродаж — гоE
ловний атрибут права власності на земельну ділянку
(пай). Водночас, як справедливо зазначають В.О. ЛуE
пенко і О.В. Ходаковська, "на нинішньому етапі УкE
раїна ще не готова до запровадження ринкового обE
ігу сільськогосподарського призначення, насамперед,
через відсутність необхідних регуляторів і несформоE
ваність відповідних інститутів для його ефективного
й прозорого функціонування" [6, c. 13].

Розвиток цивілізованого ринку сільськогоспоE
дарських земель повинен сприяти тому, щоб поE
купцями землі могли стати господарюючі суб'єкти.
Значною мірою саме такий обіг земель повинно
забезпечити державне регулювання ринку землі,
яке виходить з того, що покупцем землі має бути
той, у кого є бажання і уміння її ефективно й рацE
іонально використовувати. Іншими словами, поE
купцями землі мають стати суб'єкти аграрного
виробництва, а продавцями ті, хто не пов'язаний з
ним або був таким, але не бажає в подальшому зайE
матися сільським господарством.

Мораторій на продаж сільськогосподарських
земель позбавляє значної кількості громадян УкE
раїни можливості реалізувати своє конституційE
не право та гальмує таким чином розвиток аграрE
ного ринку. Крім того, слід урахувати, що "нині 1,6
млн власників земельних паїв, або 23% від загальE
ної чисельності мають вік понад 70 років, 1,4 млн
(20%) померли, з яких 0,5 млн не мали спадкоємців"
[7, с. 15]. Отже, для забезпечення повноцінної реE
алізації прав власності 6,9 млн селян — власників
земельних паїв вже настав час, потрібно тільки
створити для цього всі умови.
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ВСТУП
Формування ринкових відносин в агропроE

мисловому виробництві України передбачає
широке впровадження досягнень науковоEтехE
нічного прогресу, визначальна роль у якому
належить розвитку науки, прискоренню інноE
ваційної активності.
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УПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ
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MANAGEMENT COMPANY OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE CONDITIONS
OF AGRICULTURAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Результати аналізу існуючих наукових підходів засвідчили, що проблема розробки стратегії активізації іннова<
ційної діяльності аграрних підприємств України потребує подальших досліджень. Особливо актуальним є завдання
формування методичного підходу до визначення рівня інноваційної активності підприємства на підставі результатів
діагностики його потенціалу та оцінки ефективності системи стратегічного управління, розвиток якої характеризує
спроможність підприємства до реалізації наявних можливостей і формування нових з метою досягнення успіху та
отримання довгострокових конкурентних переваг.

Реальність реалізації інноваційної стратегії будь<якого підприємства визначається передусім двома важливими
складовими: 1) обсягом та характером його ресурсів (кадровим потенціалом, фінансовими засобами, портфелем па<
тентів та ліцензій, якістю ринкової інформації); 2) позицією на ринку (часткою ринку, ступенем доступу до джерел
фінансування і сировини, станом лідера чи наступника в галузевій конкуренції). Враховуючи результати аналізу цих
складових, підприємство обирає відповідну інноваційну стратегію.

The results of the analysis of existing scientific approaches have shown that the problem of elaboration of the strategy
of activating innovation activity of agrarian enterprises of Ukraine needs further research. The task of forming a methodical
approach to determining the level of innovation activity of an enterprise is particularly relevant, and it is based on the
results of diagnostics of its potential and the assessment of the effectiveness of the strategic management system, the
development of which characterizes the company's ability to realize existing opportunities and form new ones in order
to achieve success and obtain long<term competitive advantages.

The reality of the implementation of an innovation strategy of any enterprise is determined primarily by two important
components: 1) the volume and nature of its resources (human resources, financial resources, portfolio of patents and
licenses, market information quality); 2) market position (market share, degree of access to sources of finance and raw
materials, the status of leader or successor in sectoral competition). Taking into account the results of the analysis of
these components, the company chooses an appropriate innovation strategy.

Ключові слова: аграрне підприємництво, інноваційна діяльність, ризики, управління.
Key words: agrarian entrepreneurship, innovation activity, risks, management.

Від рівня інноваційної активності аграрних
підприємств залежить їхня конкурентоспроE
можність не тільки на національному, а й на
світовому ринку аграрної продукції. Ці обстаE
вини зумовлені проблемами, які склалися як
у виробничому секторі економіки України, так
і у сфері науковоEтехнічних розробок і стосуE
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ються, зокрема, недосконалості нормативноE
го та методичного забезпечення управління
інноваційною діяльністю аграрних підприE
ємств.

Унаслідок проявів негативних тенденцій
господарювання попередніх років і світової
кризи в Україні інноваційний розвиток аграрE
них підприємств відбувається за несприятливих
умов. Кризовий стан, в якому перебуває
більшість галузей економіки країни, у тому
числі й галузь сільського господарства, зумовE
лює необхідність переходу до використання
інноваційних технологій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проблеми інноваційного розвитку підE

приємств були пріоритетними у дослідженнях
таких вітчизняних і зарубіжних фахівців:
В.П. Александрової, І.Ансоффа, Ю.М. БажаE
ла, А.М. Бірмана, В.І. Бокія, О.Д. Василика,
Л. Водачека, А.С. Гальчинського, Д.М. Гвішіані,
В.М. Гейця, А.П. Гречан, А.В. Гриньова, А.І. ДаE
ниленка, М.Я. Дем'яненка, М. П. Денисенка,
І.А. Ігнатієвої, В.С. Кабакова, М.М. Кирилова,
М.Д. Корінька, О.О. Лапко, Н.І. Лапіна, І. В. НоE
вікової, В.М. Опаріна, К.В. Павлюк, А.А. ПереE
сади, П.Т.Саблука, М.І. Савлука, Б. Санти,
І.О.Тарасенко, В.М. Федосова, М.Г. ЧумаченE
ка, Ю.Є. Шенгера, Й. Шумпетера, С.І. Юрія,
Ю.В. Яковця та інших. Питанням державної
підтримки, пошуку джерел інвестиційних реE
сурсів, інформаційному забезпеченню розробE
ки та впровадження інноваційних проектів в
агропромисловому виробництві присвячено
праці С.А. Володіна, А.П. Гайдуцького, С.О. ГутE
кевич, О.І. Дація, Л.В. Дейнеко, І.В. Драган,
О.В. Іванченка, М.Х. Корецького, М.Й. МаліE
ка, Л.О. Мармуль, О.М. Пєтухової, Г.М. ПідE
лісецького, М.А. Садикова, В.В. Юрчишина.

Проте, незважаючи на цінність проведених
досліджень, в Україні категорія "інноваційна
активність" залишається недостатньо досліE
дженою, а її аналіз зводиться переважно до
оцінки діяльності окремих економічних суE
б'єктів з розробки та залучення нових техноE
логій або вдосконалених інноваційних проE
дуктів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Науковці, які досліджують стан АПК,

стверджують, що структура АПК у нашій країні
недосконала в цілому. Головною ланкою в ній
по кількості працюючих, обсягу виробництва,
вартості основних фондів тощо є сільське госE
подарство. У той же час у розвинутих країнах
основна роль належить переробці продукції і

її збуту. Існуюча структура веде до величезних
втрат продукції і сировини і, отже, визначає
екстенсивний характер сільського господарE
ства з наявністю екологічних проблем і низьE
кої якості продукції [1].

Особливістю формування стратегічного
потенціалу для цілей розробки стратегії актиE
візації інноваційної діяльності аграрних підE
приємств є його невизначеність, яка пояснюєтьE
ся сезонністю в діяльності даних підприємств,
ціновими коливаннями на ринку сільськогоспоE
дарської продукції, в відсталості технічної
бази, а також недосконалістю інформаційного
забезпечення, що не дозволяє ефективно впроE
ваджувати нові технології.

Вирішення проблеми активізації інноваційE
ної діяльності знаходиться в площині дослідE
жень формування та ефективного використанE
ня інноваційного потенціалу. Але не доцільно
говорити про існування прямої залежності між
величиною потенціалу підприємства та рівнем
його інноваційної активності.

Стратегічні напрями аграрних підприємств
України орієнтовані на збереження та розвиE
ток суб'єктів господарювання АПК у кризових
умовах. Науковці, які займаються розглядом
проблем визначення та формування інноваційE
ного потенціалу [2], визначають: ефективність
існуючої системи стратегічного управління,
стан якої визначає ступінь успішності діючої
інноваційної, а отже, і загальної стратегії
організації, розглядається як окремий чинник
впливу на рівень інноваційної активності
підприємства.

Аналіз наукових досліджень інноваційного
потенціалу підприємства, дозволяє з певністю
говорити о необхідності розробки методичних
підходів щодо визначення ефективності інноE
ваційної стратегії. Необхідно розглядати його
як окремий чинник впливу на рівень інноваційE
ної активності підприємства та ефективність
його загальної стратегії.

Від стану інноваційного потенціалу залеE
жить вибір інноваційної стратегії, тому аналіз
та оцінка його є відправною точкою визначенE
ня можливостей ведення інноваційної діяльE
ності.

У межах нашого дослідження — визначенE
ня ступеню готовності підприємств для активіE
зації інноваційної діяльності (особливо це важE
ливо в умовах кризи, тому що тільки інноваE
ційний розвиток є єдиним можливим в кризових
умовах) — враховуючи той факт, що ми пропоE
нуємо методичні підходи для визначення стуE
пеню готовності підприємств до активізації
інноваційної діяльності за трьома напрямами,
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доцільно розглянути розробку та впровадженE
ня стратегії інноваційної діяльності.

Результати аналізу інноваційного потенE
ціалу підприємства можуть суттєво вплинути
на процес розробки та впровадження відповіE
дної інноваційної стратегії, яка, з одного боку,
орієнтується на загальну стратегію підприємE
ства, а з іншого — впливає на процес формуE
вання загальної стратегії розвитку підприємE
ства в цілому.

Можливість визнання інноваційної страE
тегії будьEякого підприємства характеризуE
ється передусім двома важливими факторами:
1) обсягом та складом його ресурсів (кадровим,
інвестиційним потенціалом, наявністю ефекE
тивної інформаційної бази); 2) рівнем конкуE
рентоспроможності на ринку (ступенем достуE
пу до сировини, можливістю зайняти лідируE
ючі позиції на ринку та ін.). Враховуючи резульE
тати аналізу даних складових, підприємство
може обирати відповідну інноваційну стратеE
гію.

Залежно від поведінки у сфері менеджменE
ту виділяють декілька модифікацій інноваційE
ної стратегії підприємства (традиційна, опорE
туністська, імітаційна, оборона, наступальна,
поступового розвитку та ін.).

1. Традиційна — спрямована на пошук джеE
рел щодо підвищення якості існуючої проE
дукції. Орієнтування підприємства суто на
підвищення якості продукції, в кінцевому раE
хунку, призводить до відставання підприємства
в технікоEтехнологічному аспекті. Придбання
нового обладнання здійснюються суто в рамE
ках вже існуючих технологічних процесів. У
нашому дослідженні цей стратегічний напрям
рекомендовано для впровадження на підприєE
мствах третьої (за авторською методикою розE
поділу підприємств за групами) групі. Ці
підприємства мають обмежений інноваційний
потенціал.

2. Опортуністська стратегія спрямована на
пошук такого виду технології, які не потребуE
ють додаткових вкладень на дослідження та
значних втрат на розробку та впровадження,
але дозволяють виробнику тимчасом займати
монопольне положення на ринку. ЗастосуванE
ня опортуністської стратегії підвищує ризики
підприємства щодо втрати місця на ринку.

3. Імітаційна, оборона та залежна стратегії
не є ефективними при ринковій системі госпоE
дарювання. Пов'язані з великими витратами та
ризиками втрати конкурентоспроможності.

4. Наступальна стратегія передбачає завоE
ювання позиції лідеру на ринковому просторі.
Розробка та впровадження наступальної страE

тегії вимагає наявність досвідченого управліE
нського персоналу, значної кількості інвестиE
ційних ресурсів, ефективної інформаційної
бази, інколи — організаційної перебудови. В
рамках нашого дослідження наступальну страE
тегію рекомендовано розробляти та впровадE
жувати на підприємствах.

Стратегія поступового розвитку передбаE
чає вибір інноваційних проектів, які дозволяE
ють поступово вкладати інвестиційні ресурси.
В рамках нашого дослідження саме стратегію
поступового розвитку визнано оптимальною
для підприємств другої групи.

Існують також й інші класифікації інноваE
ційних стратегій.

При виборі інноваційної стратегії спочатку
визначається інноваційний потенціал, потім
визначається ефективність існуючої інноваційE
ної стратегії.

Ефективність — це відносна величина, яка
вимірюється наступними показниками:

— індексом рентабельності інновацій,
— обліковою нормою рентабельності,
— внутрішньою нормою рентабельності,
— співвідношенням власного та запозичеE

ного капіталу та ефективністю їх використанE
ня,

— ефективністю використання бюджету
проекту та ін.

Алгоритм визначення ефективності існуюE
чої інноваційної стратегії містить наступні комE
поненти:

— оцінку зовнішніх незалежних експертів
щодо можливого ефекту від впровадження
інноваційного проекту для галузі чи держави.
Для тих проектів, які, за нашим визначенням, є
інноваційними тільки для конкретних суб'єктів
господарювання, оцінюється лише їх ефекE
тивність саме для цього підприємства.

— надання бізнесEплану для розробки та
впровадження інноваційних проектів потенE
ційним інвесторам.

— визначення рівня ефективності після виE
явлення можливих джерел фінансування;
ефективність в цьому випадку залежить від визE
начення часток інвесторів в розробці та впроE
вадженні проекту.

У нашому дослідженні доведено, що учасE
ники, які можуть брати участь в інноваційному
проекті, несуть різний ступінь ефективності
для цього проекту.

Таким чином, вибір стратегії — це процес,
при якому необхідно визначити не тільки рівень
існуючого на підприємстві потенціалу, а також
необхідно визначити ефективність існуючій (або
впроваджувальної) інноваційної стратегії. При
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ігноруванні чинника ефективності стратегії,
підприємство може втрати існуючий потенціал,
тому дослідження ефективності існуючої страE
тегії є актуальними. Методичні підходи щодо
визначення ефективності існуючої стратегії
спрямовуються на виявлення та усунення слабE
ких сторін, що перешкоджають його успішної
діяльності та конкурентоспроможності на ринE
ку, та дозволяють визначити рівень інноваційE
ної активності підприємства. При визначенні
рівня інноваційної активності підприємств необE
хідно постійно враховувати вплив змін, які
відбуваються як у внутрішньому, так і зовнішE
ньому середовищі існування суб'єкту господаE
рювання. При цьому при формуванні стратегії
необхідно враховувати, що стратегія інноваційE
ного розвитку має бути орієнтована не стільки
на максимально ефективне використання існуE
ючих можливостей, скільки на виявлення і розE
виток тих можливостей і характеристик, які визE
начатимуть успіх підприємства у майбутньому.

На підставі наукових досліджень науковців
та практичних даних отриманих на підприємE
ствах, які досліджувались доцільно виокремиE
ти наступні критеріїв ефективності інноваційE
ної стратегії підприємства:

— наявність інноваційного потенціалу, його
спорідненість з загальним потенціалом підприE
ємства;

— наявність потужного управлінського перE
соналу, який здатен до впровадження системи
інтерактивного планування (інтерактивне — це
проектування, яке спрямовано на майбутнє, важE
ливої умовою ефективного функціонування сиE
стеми інтерактивного планування є можливість
контролю в довгострокової перспективі);

— спрямованість стратегії, з одного боку,
на максимальне використання існуючих можE
ливостей, а з іншого — на формування і розвиE
ток можливостей, необхідних для успіху в майE
бутньому;

— відповідність інноваційної стратегії підE
приємства загальної стратегії розвитку підприE
ємства;

— гнучка організаційна структура підприєE
мства, яка, за необхідністю, здатна легко зміE
нюватися;

— готовність вищого управлінського персоE
налу та власників підприємства до інноваційE
них змін;

— ефективна система стимулювання до
інноваційної діяльності;

— ефективна інформаційна система, яка
дозволить мінімізувати можливі ризики, у тому
числі можливий ризик, пов'язаний з опором
системи.

Формування ефективного механізму розE
робки та впровадження інновацій, спрямованих
на розвиток, або збереження підприємства в
умовах невизначеності, вимагає аналізу та враE
хування всіх перелічених вище чинників.

У межах нашого дослідження визначено
чинники впливу (як негативні так і позитивні)
зовнішнього та внутрішнього середовищ на
інноваційний розвиток суб'єктів господарюE
вання АПК. Можливість та достатність інвесE
тиційних ресурсів для забезпечення інноваційE
ного розвитку підприємств проаналізовано в
роботі як чинник, який визначає здатність підE
приємства ефективно використовувати та поE
ступово нарощувати свій потенціал.

Слід відмити, що при розробці та впровадE
женні стратегії інноваційного розвитку існує
багато ризиків. На етапі планування необхідно
передбачити наявність ризиків, та, за можлиE
вістю, мінімізувати їх. Ризики, які пов'язані з
впровадженням авторської методики для визE
начення інноваційного потенціалу на аграрних
підприємствах, стосуються можливості ризиків
неправильного визначення інноваційного поE
тенціалу, що може вплинути в подальшому на
вибір інвестиційних джерел. Неефективне виE
користання інвестиційних джерел може негаE
тивно вплинути на стан підприємства в цілому,
на його конкурентоспроможність на ринку та
т. ін.

Стратегія зниження ризиків та активізації
інноваційної діяльності аграрних підприємств
України має будуватися на функціях управліE
нської діяльності: прогнозуванні, організації,
контролю, аналізу, регулювання, координації
та стимулювання.

Оскільки більшість чинників у пропоноваE
них методичних підходах є такими, що складE
но вимірюються, то доцільно для підтвердженE
ня отриманих даних залучати зовнішніх ексE
пертів.

Рівень суб'єкту господарювання відповіE
дає за всі цикли інноваційного процесу "розE
робка — впровадження — вихід на ринок".

Таким чином, рівень механізму, який відпоE
відає за державне управління, дозволяє визнаE
чати поле інноваційної діяльності підприємE
ницьких структур, окреслює його межі.

Мікрорівень конкретизує варіанти дій окреE
мих суб'єктів підприємницької (господарської)
діяльності з пошуку шляхів розвитку ринкових
можливостей, які спираються на безупинну і
послідовну розробку і виведення на ринок
різного роду новацій з метою забезпечення
тривалого виживання і стійкого розвитку в конE
курентному середовищі.
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Інноваційна діяльність потребує значних
інвестиції, не дивлячись на те, що вона пов'яE
зана з підвищеним ризиком та невизначеністю,
пошук зовнішніх та внутрішніх шляхів фінанE
сування є актуальною необхідністю, тому що
ці вкладення є вкладеннями в майбутнє підприE
ємства, галузі, держави. Інновації, на впровадE
ження яких спрямовуються інвестиції, є забезE
печенням конкурентоспроможності підприємE
ства та є одним з вагомих факторів підвищення
інвестиційної активності на макроE, мікроE,
мезорівнях.

Інвестиційні рішення приймаються на усіх
рівнях життєвого циклу підприємства, так як
створення будьEякого підприємства — це інвеE
стиційний проект, який передбачає здійснення
стартових (нетто) інвестицій, процес розширенE
ня бізнесу потребує здійснення реінвестицій,
навіть закриття бізнесу також є інвестиційним
рішенням, пов'язаним із так званим "виходом
із інвестицій" або дезінвестиціями. Таким чиE
ном, стратегічні рішення про створення, розE
виток чи скорочення бізнесу завжди супроводE
жуються відповідними інвестиційними рішенE
нями.

Успіх будьEякого підприємства АПК залеE
жить від поточних і стратегічних інвестиційних
рішень, значна частина яких має інноваційний
характер, бо його розвиток відбувається шляE
хом освоєння різних інновацій.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження сформовано

висновок, що існування потужного інноваційE
ного потенціалу не є гарантією ефективності
існуючої інноваційної стратегії на підприE
ємстві. Таким чином, процес активізації інноE
ваційної стратегії необхідно спрямовувати не
стільки на максимально ефективне використанE
ня існуючих можливостей, скільки на виявленE
ня і розвиток тих можливостей і характерисE
тик, які визначатимуть успіх підприємства у
майбутньому.

Залежно від поведінки у сфері менеджменE
ту виділяють декілька модифікацій інноваційE
ної стратегії підприємства: традиційну, опорE
туністську, імітаційну, оборонну, залежну, наE
ступальну. За нашим дослідженням введено
також поняття "стратегія поступового розвитE
ку". Визначення рівня стратегічного потенціаE
лу та рівня інноваційної активності підприємE
ства дозволяє обрати інноваційну стратегію,
яка надасть можливості ефективно використоE
вувати усі потенційні можливості при розробці
та впровадженні інноваційних проектів на
аграрних підприємствах України.
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Статтю присвячено дослідженню актуальності застосування безпаперової бухгалтерії в практичному аспекті діяль<
ності бізнес<суб'єктів.

Доведено, що діюча практика організації безпаперового (автоматизованого) облікового процесу характеризується
складністю, неузгодженістю та недосконалістю законодавчо<регуляторних заходів. Обгрунтовано, що практичне засто<
сування інформаційних технологій уможливлює організацію електронного документообігу облікового процесу. Перма<
нентною компонентою електронного документообігу є електронний документ. Виходячи з теоретичного тлумачення елек<
тронного документу, виокремлено сукупність особливостей безпаперового обліку, яким властиві як переваги, так і недо<
ліки.

Встановлено, що впровадження безпаперової бухгалтерії сприяє значному підвищенню ефективності організації об<
лікового процесу суб'єкта господарювання на інноваційній основі. Електронний документообіг забезпечує поетапне сис<
темне фіксування, обробку та архівацію інформації про здійснювані господарські операції на підприємстві; організацію
електронного обміну інформацією між різними ієрархічними рівнями управління бізнес<суб'єкта; оперативне генеруван<
ня достовірної облікової інформації для ідентифікації аксіологічних стратегічних управлінських ініціатив та ін.

The article deals with the relevance of the paperless accounting use in a practical aspect of the business entities' activity.
We proved the current practice of organizing an automated (paperless) accounting process to be characterized by

complexity, inconsistency and imperfection of legislative and regulatory measures. We also substantiated the practical
application of information technologies to make it possible to organize the electronic document flow of the accounting process.
A permanent component of the electronic document circulation is an electronic document.A set of features of the paperless
accounting, which has advantages as well as disadvantagesis singled out based on the theoretical interpretation of the electronic
document.

Introduction of the paperless accounting isstatedto contribute to a significant increase in the efficiency of the accounting
processorganizationat the business entity on an innovative basis. Electronic document flow provides phased system fixation,
processing and archiving of information about the conducted business operations at the enterprise; organization of electronic
information exchange between different hierarchical levels of the management at a business entity; operational generation of
reliable accounting information to identify the axiological strategic management initiatives, etc.

Ключові слова: безпаперова бухгалтерія, документообіг, електронний документ, облік, до4
кумент, інформаційні технології.

Key words: paperless accounting, document circulation, electronic document, accounting,
document, information technologies.

туалізацією та технічною модернізацією. БезE
заперечним є факт, що когнітивноEінноваційE
ний підхід ведення підприємницької діяльності
створює підгрунтя для трансформації системи
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управління підприємством з урахуванням виE
мог, характерних рис та особливостей інфорE
маційного суспільства. У зв'язку з цим спостеE
рігається домінування впливу новітніх інфорE
маційноEінтелектуальних технологій, які зміE
нюють конфігурацію бізнесу в напрямі електE
ронного спрямування.

Цьому також сприяє Стратегія розвитку
інформаційного суспільства в Україні (на перE
іод 2013—2020 рр.), одним з пріоритетних завE
дань якої є забезпечення сталого розвитку наE
ціональної економіки за допомогою новітніх
інформаційноEкомунікаційних технологій, наE
самперед еEекономіки [17].

У ракурсі актуалізації електронної еконоE
мічної діяльності особливої актуальності наE
буває питання організації та розвитку безпаE
перового бухгалтерського обліку як важлиE
вої складової системи управління підприємE
ством.

Діюча практика організації безпаперового
(автоматизованого) облікового процесу харакE
теризується складністю, неузгодженістю та неE
досконалістю законодавчоEрегуляторних заE
ходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток теоретикоEмеE
тодичних та прикладних аспектів щодо застоE
сування інформаційних технологій в обліковоE
му процесі здійснено вітчизняними вченими,
серед яких: Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненко,
В.О. Осмятченко, М.С. Пушкар, В.Д. Шквір та
ін.

Відзначаючи практичну значимість та
цінність наукових результатів вчених, слід
зазначити, що на сьогодні існує нагальна поE
треба в подальших досліджень питань щодо
організації безпаперового (автоматизованоE
го) бухгалтерського обліку на підприємE
ствах.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є дослідження особливостей
організації безпаперового бухгалтерського
обліку на підприємствах та характеристика
домінантних складових.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Активна інтеграція інформаційних техноE
логій в систему бухгалтерського обліку обуE
мовлює трансформацію організації обліковоE
го процесу.

М.С. Пушкар не безпідставно акцентує
увагу, що на сьогодні виникає необхідність
розробки такої теорії обліку, яка дає можE
ливість формувати на практиці систему, здатE
ну генерувати інформацію для повного задоE
волення різних потреб бізнесу в інформації.
Без нової теорії облікова система залишиться
в існуючому нерозвинутому стані, що загроE
жує країні опинитися в світі поза трендом
формування постіндустріального суспільства
[15, с. 16].

Без перебільшення, бухгалтерський облік
є одним із методів пізнання соціальноEекоE
номічних об'єктів, процесів і явищ, який заE
безпечує суб'єктів пізнання переважно
кількісною інформацією про них. Діяльність
у сфері бухгалтерського обліку має велике
суспільне значення, зумовлене вагомістю
економічної інформації, яка ним формуєтьE
ся, у зв'язку з інтегрованістю цієї діяльності
до процесу формування й реалізації еконоE
мічної політики, управління економічними
процесами та суб'єктами господарювання.
Суспільний характер виробництва зумовлює
зростаюче значення економічної інформації
про його результати та суспільне значення
сфери діяльності, яка забезпечує проведенE
ня дослідження у частині формування й розE
криття економічної інформації. ІнституціоE
налізація діяльності у сфері бухгалтерськоE
го обліку має забезпечити передбачуваність
дій учасників цієї діяльності та формування
економічної інформації на яку є суспільний
попит [7, с. 95].

П. Гарньє стверджує, що проблема ефекE
тивності бухгалтерського обліку полягає не в
економії часу на вирішення облікових задач, а
в наданні адміністрації максимально можливої
інформації із задовільною точністю і в мінімальE
но стислі строки. Наукові погляди П. Гарньє про
важливу функціональну місію облікової інфорE
мації в управлінському процесі були аргуменE
товані в законі, що інтерпретувався так: "ЦінE
ність бухгалтерської інформації зменшується
пропорційно квадрату часу, витраченого на її
одержання" [1, с. 113].

У відповідності до парадоксу Л.А. БернE
стайна, чим більше документів, покликаних заE
безпечити інформацією управління, тим більша
невизначеність, пов'язана з прийняттям рішень.
Відповідно, не можна множити без необхідE
ності обсяг бухгалтерських даних, а завдання
добре організованого документообігу полягає
в прискоренні руху документів [16, с. 177—178].

Постіндустріальний розвиток суспільE
ства модернізує систему управління бізнеE
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сом. Останнім часом значної популяризації
набувають процеси трансформації інформаE
ційної інфраструктури підприємства. ВрахоE
вуючи вищезазначене, доцільно наголосити,
що в реаліях сьогодення існують об'єктивні
причини зародження нового етапу менеджE
менту, якому притаманний когнітивноEінноE
ваційний характер. Поява нових складових
компонентів управлінського процесу є наE
слідком еволюції розвитку як системи меE
неджменту, так і національної та світової
економіки.

Відповідно, актуалізується необхідність
впровадження інформаційних технологій
управління бізнесом, що супроводжується поE
силенням потреби автоматизації.

Практичне застосування інформаційних
технологій уможливлює організацію електE
ронного документообігу облікового процеE
су. Перманентною компонентою електронE
ного документообігу є електронний докуE
мент.

Незважаючи на зрозуміле тлумачення поE
няття "електронний документ", доцільно наE
голосити, що в науковому лексиконі існує
безліч точок зору на його інтерпретацію. В
таблиці 1 представлено узагальнення визнаE
чень поняття "електронний документ" з
різних інформаційних джерел (економічних
словників, нормативноEправових документів
та ін.).

Компаратистика понять "електронний доE
кумент", представлених в таблиці 1, дозволяє
констатувати про існування певного плюраліE
зму в інтерпретації, але йому не притаманні
суттєві протиріччя. Наукова аргументація онE
тології електронного документа, як поняття
обліковоEекономічної науки, дозволяє виділиE
ти кілька іманентних ознак, за якими:

— під електронним документом розуміють
документ, інформацію, матеріал, форму існуE
вання файлів, сукупність даних;

— формат обробки даних — електронноE
цифровий;

— наявність в документі обов'язкових рекE
візитів.

Виходячи з теоретичного тлумачення елекE
тронного документу, виникає необхідність виE
окремити сукупність особливостей безпапероE
вого обліку, яким властиві як переваги, так і
недоліки.

Таким чином, основні позитивні особлиE
вості безпаперового обліку можуть бути звеE
дені до такого переліку:

— чітка алгоритмізація організації облікоE
вого процесу;

— автоматизація обліковоEекономічних
процесів забезпечує вищий рівень позиціонуE
вання контрольної функції менеджменту;

— безпаперова бухгалтерія сприяє зниженE
ню трудомісткості організації облікового проE
цесу на підприємстві;

Таблиця 1. Інтерпретація поняття "електронний документ"

Джерело: складено за матеріалами [2—6; 10; 13; 18].

Поняття Інтерпретація
Електронний 
документ 

документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити 
документа 

Електронний 
розрахунковий 
документ 

документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, уключаючи відповідні реквізити 
розрахункового документа, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну 
форму представлення електронними засобами 

Електронний 
документ 

це задокументована інформація, представлена в електронній формі, тобто в тому вигляді, придатному для 
сприйняття людиною з використанням електронних комп'ютерних машин, а також для передачі по 
інформаційно-телекомунікаційним мережам або обробці в інформаційних системах 

Електронний 
документ 

документ, створений за допомогою засобів комп'ютерної обробки інформації, який може бути підписаний 
електронною підпискою (ЕП) і збережений на електронному носії у вигляді файлу відповідного формату 

Електронний 
документ 

1) матеріал, який зафіксований на спеціальних носіях (диски, USB-флешки, додаткове обладнання); 
2) найбільш актуальна форма існування всіх сучасних файлів, що містять в собі величезну кількість важливої 
інформації 

Електронний 
документ 

це сукупність даних, зафіксованих на матеріальному носії і / або переданих по електронних каналах зв'язку з 
реквізитами, що дозволяють ідентифікувати цю інформацію та її автора. Електронний документ може 
створюватися на основі документа на паперовому носії, на основі іншого електронного документа або 
породжуватися в процесі інформаційної взаємодії між сторонами без будь-яких прообразів 

Електронний 
документ 

1) форма подання документа у вигляді безлічі взаємопов'язаних реалізацій в електронному середовищі і 
відповідних їм взаємопов'язаних реалізацій в цифровому середовищі; 
2) документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі; 
3) інформація, представлена у формі набору станів елементів обчислювальної техніки, інших засобів 
обробки, зберігання та передачі інформації, що може бути перетворена в форму, придатну для однозначного 
сприйняття людиною і має атрибути для ідентифікації 

Електронний 
документ  

документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі і який, як юридично повноцінний 
аналог паперового документа, створений, передається і зберігається за допомогою програмних і технічних 
засобів, прийнятих в експлуатацію в компанії; може бути представлений у формі, зрозумілій для сприйняття 
людиною, в тому числі в паперовій формі; містить реквізити, що дозволяють його ідентифікувати, а також 
перевірити його справжність і цілісність 
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— домінування принципу інтерактивності в
процесі збирання, обробки та архівування обE
ліковоEекономічної інформації;

— одночасна обробка, використання обE
ліковоEекономічної інформації декількома виE
конавцями;

— створення та використання ефективної
системи перевірки правильності, своєчасності
складання документів бухгалтерського обE
ліку;

— мобільність акумуляції інформації у поE
трібному форматі;

— автоматизований режим перевірки поE
рівнянності показників форм фінансової
звітності;

— експорт бухгалтерських документів, поE
казників, розрахункових індикаторів до текE
стових процесорів;

— проведення комплексної діагностики
діяльності підприємства в комп'ютерному
середовищі за допомогою використання доE
даткових програмних продуктів економічноE
го аналізу, імітаційних моделей дослідженE
ня;

— безпаперовий облік суттєво трансфорE
мує пріоритетність функцій бухгалтерського
документа, домінуючу позицію серед яких
відведено інформаційній, аналітичній, контE
рольній та доказовій функціям;

— своєчасна ідентифікація латентних риE
зиків зовнішнього та внутрішнього середовиE
ща фінансовоEгосподарської діяльності підE
приємства;

— можливість ведення бухгалтерського та
податкового обліку в одній програмі, яка виE
користовується для організації безпаперової
бухгалтерії;

— аналітичне налаштування параметрів
комп'ютерних програм для вдосконалення сиE
стеми бухгалтерського обліку в напрямі креаE
тивності;

— автоматизація контрольних заходів та
процедур;

— зменшення кількості помилок в бухгалE
терському обліку;

— зменшення кількості викривлень фінанE
сової звітності внаслідок шахрайства;

— можливість ручного коригування даних
бухгалтерського обліку;

— зменшення кількості паперових потоків
документів бухгалтерського обліку;

— можливість подання звітності до відпоE
відних установ за допомогою мережі Internet.

Поряд з цим, представлений перелік переE
ваг безпаперової бухгалтерії доцільно доповE
нити недоліками, які можуть мати місце в пракE
тичному аспекті:

— недосконала законодавчоEнормативна
база з питань організації безпаперової бухгалE
терії;

— потреба в постійному оновленні програмE
ного продукту, який використовується для
організації безпаперового обліку;

— додаткові фінансові витрати пов'язані з
придбанням, оновленням програмного продукE
ту та навчанням працівників;

— недосконала система обліку, контролю
та архівації бланків документів суворої звітE
ності;

— ненадійна система інформаційної безпеE
ки.

Перераховані недоліки не є свідченням
того, що в сфері інформаційної системи УкраїE
ни не здійснюються заходи, які в практичному
аспекті сприяють підвищенню рівня безпеки
даних бухгалтерського обліку.

Важливою умовою забезпечення інформаE
ційної безпеки є застосування електронного
підпису в якості інструменту цілісності інфорE
мації в процесі організації безпаперового обE
ліку.

У відповідності до Закону України "Про
електронний цифровий підпис", електронний
цифровий підпис — вид електронного підпиE
су, отриманого за результатом криптографіE
чного перетворення набору електронних даE
них, який додається до цього набору або логE
ічно з ним поєднується і дає змогу підтвердиE
ти його цілісність та ідентифікувати підписуE
вача. Електронний цифровий підпис наклаE

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ 

забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка 
здійснюється з використанням електронних документів 

ідентифікація підписувача та підтвердження цілісності даних в 
електронній формі 

Рис. 1. Призначення електронного цифрового підпису



24
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2018

дається за допомогою особистого ключа та
перевіряється за допомогою відкритого клюE
ча [14].

На рисунку 1 представлено призначення
електронного цифрового підпису [14].

Використання електронного цифрового
підпису в практичній діяльності підприємств
регламентується значною кількістю нормативE
ноEправових документів. У таблиці 2 представE
лено характеристику нормативноEправового
регулювання використання цифрового підпиE
су.

З урахуванням вищевикладеного, доцільно
зазначити, що впровадження в практику безE
паперового обліку сприяє оперативному отриE
манню деталізованої інформації про госпоE
дарські операції, що здійснюються на підприE
ємстві. Так, алгоритм організації облікового
процесу передбачає послідовне акумулювання,
обробку та узагальнення інформації про госE
подарську операцію з чіткою диференціацією
на низку взаємопов'язаних етапів, які передбаE
чають введення даних про господарську операE
цію, формування бланків первинних докуE

Таблиця 2. Характеристика
нормативно>правового регулювання використання

електронного цифрового підпису

Нормативно-правовий документ 
Розділ/ 

глава/стаття 
/пункт 

Сутність нормативно-правового регулювання 

Закон України «Про електронний 
цифровий підпис» [14] 

Статті 
1–14; 17; 18 

Визначено інтерпретацію термінів (електронний підпис, електронний 
цифровий підпис (ЕЦП), засіб електронного цифрового підпису, особистий 
ключ, відкритий ключ, засвідчення чинності відкритого ключа, сертифікат 
відкритого ключа, посилений сертифікат відкритого ключа, акредитація, 
компрометація особистого ключа, блокування сертифіката ключа, 
підписувач, послуги електронного цифрового підпису, надійний засіб 
електронного цифрового підпису, захищений носій особистих ключів); 
характеристику суб'єктів правових відносин у сфері послуг ЕЦП; правовий 
статус ЕЦП; призначення ЕЦП; особливості застосування ЕЦП; вимоги до 
сертифіката ключа; права та обов'язки підписувача; права та обов'язки 
центра сертифікації ключів; повноваження акредитованого, 
засвідчувального центрів, центрального засвідчувального та 
контролюючого органів; умови скасування, блокування, поновлення 
посиленого сертифіката ключа; умови визнання іноземних сертифікатів 
ключів 

Закон України «Про електронні 
документи та електронний 
документообіг» [13] 

Стаття 6 
 

Для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися 
електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується 
створення електронного документа 

Положення про документальне 
забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку [8] 

П.2.5. 
Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений 
печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства 
про електронні документи та електронний документообіг 

Інструкція про безготівкові 
розрахунки в Україні в 
національній валюті [6] 

Глава  
11 П.1.15 

При здійснення розрахунків за допомогою систем дистанційного 
обслуговування обов’язковим реквізитом електронного розрахункового 
документу повинен бути електронний підпис/електронний цифровий підпис 
відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом 
Національного банку з питань застосування електронного підпису в 
банківській системі України 

Положення про застосування 
електронного підпису в 
банківській системі України [9] 

Розділи 1-7 

Визначено інтерпретацію термінів (електронний підпис (ЕП), ЕЦП, ЕЦП 
Національного банку України, ЕЦП, прирівняний до власноручного 
підпису, ЕЦП юридичної особи, електронні дані, простий ЕП, простий 
ЕЦП); види ЕП у банківській системі; умови застосування ЕЦП, 
прирівняного до власноручного підпису, ЕЦП юридичної особи, ЕЦП НБУ, 
простого ЕЦП, простого ЕП 

Порядок застосування стандартів у 
сфері електронного цифрового 
підпису (проект) [11] 

П.3 

Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за 
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, 
який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу 
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача 

Порядок надання звітності 
фінансовими компаніями, 
фінансовими установами – 
юридичними особами публічного 
права, довірчими товариствами, а 
також юридичними особами – 
суб'єктами господарювання, які за 
своїм правовим статусом не є 
фінансовими установами, але 
мають визначену законами та 
нормативно-правовими актами 
Держфінпослуг або 
Нацкомфінпослуг можливість 
надавати послуги з фінансового 
лізингу [12] 

Розділ  
5 п. 1 

Фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії – управителі, фінансові 
компанії – адміністратори, фінансові компанії групи А і групи Б), фінансові 
установи – юридичні особи публічного права, довірчі товариства та 
лізингодавці подають звітність, передбачену цим Порядком, в електронній 
формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та 
електронний документообіг». Обов'язковим реквізитом такої звітності є 
електронний цифровий підпис відповідно до Закону України «Про 
електронний цифровий підпис» 
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ментів, відеограм, машинограм, архівування
інформації (документів), а також експорт елекE
тронних первинних документів, регістрів анаE
літичного, синтетичного обліку, звітності до
текстових процесорів та їх представлення в
паперовій формі.

ВИСНОВКИ
На основі проведених досліджень, можна

впевнено зазначити, що впровадження безпаE
перової бухгалтерії сприяє значному підвищенE
ню ефективності організації облікового процеE
су на інноваційній основі. Електронний докуE
ментообіг забезпечує поетапне системне фіксуE
вання, обробку та архівацію інформації про
здійснювані господарські операції на підприE
ємстві; організацію електронного обміну
інформацією між різними ієрархічними рівняE
ми управління бізнесEсуб'єкта; оперативне геE
нерування достовірної облікової інформації
для ідентифікації аксіологічних стратегічних
управлінських ініціатив та ін.

Однак на сьогодні існує значна кількість
питань, пов'язаних з використанням безпапеE
рової бухгалтерії в практичному аспекті, які
потребують подальшого поглибленого вивченE
ня, наукового обгрунтування. Враховуючи
масштабний діапазон значущості тематики,
перспектива наукових досліджень не має чаE
сового діапазону і є актуальною для вивченE
ня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний сектор є одним з найбільш важE

ливих галузей національної економіки, що
охоплює різні види економічної діяльності
щодо виробництва сільськогосподарської проE
дукції, продуктів харчування, а також доставE
ки їх до кінцевого споживача. Процеси інстиE
туційних змін в аграрному секторі економіки
України наразі виступають одними з найважE
ливіших елементів сталого розвитку держави
та її регіонів, підвищення її конкурентоспроE
можності, зміцнення національної безпеки. В
останні роки аграрний сектор України демонE
струє позитивну динаміку та збільшує обсяги
виробництва сільськогосподарської продукції.
Формування структури виробництва та систеE
ми його організації в умовах інституційного
змін майже дійшло до свого логічного заверE
шення. Для подальшого розвитку необхідно
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проаналізувати та спрогнозувати етапи розвитE
ку аграрної сфери в Україні, обгрунтувати
пріоритетні заходи державної політики для
підвищення ефективності сільськогосподарсьE
кого виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням розвитку аграрного сектору
вітчизняної економіки та пошуком шляхів
підвищення його ефективності займалися такі
відомі вчені, як О.М. Бородіна [1], І.Г. КириленE
ко [2], Ю.О. Лупенко [3], В.Я. МесельEВеселяк
[4], П.Т. Саблук [5] та ін. Вони обгрунтували
необхідність створення сприятливого інституE
ційного та ринкового середовища в процесі
ринкових перетворень, визначили доцільні меE
тоди, форми й рівень державної підтримки виE
робників сільськогосподарської продукції, наE
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прями фінансовоEподаткової та інвестиційної
політики стосовно галузі тощо. Проте, незваE
жаючи на чималу кількість наукових праць та
їх вагому практичну цінність, дослідження перE
спектив розвитку аграрного сектору економіE
ки України на сучасному етапі інституційних
змін є актуальним, оскільки статистичні показE
ники щорічно оновлюються, відповідно, питанE
ня потрібно досліджувати в динаміці.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Необхідно визначити перспективи розвитE

ку аграрного сектору національної економіки
з урахуванням наявних ризиків і можливих ваE
ріантів державної політики на сучасному етапі
інституційних змін.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сучасні трансформації в аграрному секторі
економіки України є результатом багаторічної
зміни інституціонального середовища, в якому
можна виділити нтакі етапи:

1. Трансформаційний до формування ринкоE
вого інституціонального середовища в аграрноE
му секторі економіки (1900—1999 рр.). Цей
 етап охоплює період становлення незалежності
України, його інституційне забезпечення, зокE
рема прийняття Верховною Радою Української
РСР Постанови "Про земельну реформу" [6].

2. Реформаційний — становлення нових
форм інституціонального середовища в аграрE
ному секторі економіки (2000—2008 рр.). ПоE
чаток цьому етапу поклало набрання чинності
Указу Президента України "Про невідкладні

заходи щодо прискорення реформування агE
рарного сектора економіки" [7].

3. Адаптаційний — в умовах членства УкраїE
ни в Світовій організації торгівлі (СОТ) (2009—
2015 рр.).

4. Інтеграція інституціонального середовиE
ща в аграрному секторі економіки у міжнародE
ний простір (бере початок з 2016 р.).

Початок формування ринкового інституE
ціонального середовища в аграрній сфері екоE
номіки України (1990—1999 рр.) збігається з реE
волюційними перетвореннями та реформуванE
ням економічної системи, з приватизацією землі,
відродженням фермерських господарств, розE
державленням радгоспів та інших аграрних
підприємств, реорганізацією колгоспів у КСП з
наступним демонтажем централізованої систеE
ми адміністративного розподілу ресурсів, форE
муванням власної державності та одночасним
переходом від командноEадміністративної екоE
номіки до ринкової. У цей період спостерігаєтьE
ся відсутність сприятливих умов господарюванE
ня, низька ефективність виробництва, падіння
підприємницької активності [8].

У Законі УРСР від 7.02.1991 р. "Про власE
ність" (ст. 2) були визнані рівними такі форми
власності, як: індивідуальна (особиста та приE
ватна трудова), колективна та державна [9]. РеE
формування форм власності було націлене на
формування ефективного сільськогосподарсьE
кого землекористувача, як наслідок, державою
було втрачено монопольне право власності на
земельні ділянки.

Трансформація інституції власності мала
неординарний характер. Якщо, з одного боку,

Рис. 1. Динаміка валової продукції сільського господарства України
(в постійних цінах 2010 року), млрд грн

Джерело: Державна служба статистики України [10].
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остаточним результатом інституційних змін
стала приватизація землі та створення нових
організаційноEправових форм господарюванE
ня, то з іншого — аграрна сфера не отримала
ефективного приватного власника, що вивів би
аграрний сектор на вищий рівень, що є наE
слідком несформованого інституційного сереE
довища.

Період 1991—1999 років для вітчизняного
аграрного сектору економіки характеризувавE
ся значним зменшенням обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції (рис. 1).

Завершення етапу пов'язано з прийняттям
Указу Президента України у 1999 р. "Про неE
відкладні заходи щодо прискорення реформуE
вання аграрного сектора економіки", спрямоE
ваного на невідкладну ліквідацію колективної
системи господарювання та активізацію проE
цесів утвердження приватної власності в
сільському господарстві. У результаті ціни на
агропродовольчу продукцію були частково
лібералізовані, обсяги державного замовлення
значно редуковані, планування обсягів виробE
ництва було припинено, продовольчі субсидії
та привілеї аграрного сектора скасовані. ПоліE
тика тих років характеризувалася застосуE
ванням переважно адміністративних методів,
успадкованих від радянських часів [11]. Але реE
організація так і не досягла бажаного ефекту
інституціональних перетворень через відсутE
ність необхідного методичного забезпечення.

Наступним періодом є становлення нових
форм інституціонального середовища в аграрE
ному секторі економіки (2000—2008 рр.). НаE
прикінці 1999 р. розпочалася реальна приватиE
зація землі, що супроводжувалася майже суціE
льною реорганізацією колгоспів і створенням
на базі їхнього майна та приватних земельних
ділянок селян нових організаційноEправових
форм господарювання, таким чином була
сформована нова організаційноEправова струкE
тура сільськогосподарського виробництва.
Однак розвиток аграрних відносин так і не був
націлений на реальну персоніфікацію власниE
ка землі і майна.

Питання щодо порядку володіння, користуE
вання та розпорядження майном, що перебуваE
ло в спільній частковій власності колишніх
членів колективних сільськогосподарських
підприємств, меліоративних систем тощо закоE
нодавчо та і залишилися неврегульованими. ЗноE
шення промислового обладнання в 2000 р. оціE
нювалося в 60 %, а у сільському господарстві —
у 90 % [8]. Така ситуація суттєво гальмувала
розвиток процесів конкуренції та технікоEтехE
нологічного оновлення сільського господарства.

Прийняття Земельного кодексу України в
2001 році стало однією з найбільш значущих
подій з точки зору інституціональних перетвоE
рень. Були визначені основні інституційноEекоE
номічні рамки у відносинах власності й аграрE
ного підприємництва, формуються інститути
землекористування на засадах оренди і субоE
ренди. Створюються передумови для формуE
вання ринку землі та ринку землекористуванE
ня (хоч на певний період купівляEпродаж землі
обмежена). Змінюються інститути рентних
відносин. Становлення різних форм і субформ
власності є основою для формування різних
типів аграрного підприємництва та створення
конкурентного середовища в аграрній галузі.
Для індивідуального сімейного ведення госпоE
дарства фермерського типу ресурсноEземельні
можливості були значно розширені. Також
значно розширюються можливості для подальE
шого розвитку особистого товарного підсобE
ного господарства. Таким чином, збільшення
нагромадженого капітального багатства домоE
господарств села та розширення бази самозаE
безпечення їх власною продукцією стало наE
слідком інституційних перетворень в аграрноE
му секторі економіки України того часу.

Протягом реформаційного етапу зміни
інституційного середовища була створена базу
для подальшого функціонування аграрного
сектору економіки в умовах членства України
в СОТ. Сільське господарство зі збиткового
стало прибутковим.

Наступним етапом став адаптаційний в умоE
вах членства України в Світовій організації
торгівлі (СОТ) (2009—2015 рр.). Це дійсно значE
на подія, що породила трансформацію в аграрE
ному секторі національної економіки майже
всіх елементів інституційного механізму:

— інституція державної влади здійснила підE
тримку аграріїв у рамках, що дозволені договоE
ром ("зелений кошик"). Фінансова підтримка
аграрного сектора здобула риси адресності та
цільової прив'язки, що є істотним інституційним
кроком до лібералізації ринкових відносин;

— "інвестиційний голод" вимагає інституE
ційного оформлення ринкових відносин власE
ності: інституалізація правомочностей за умов
підготовленого інституційного й організаційE
ного середовища;

— політичні інституції в рамках міждержавE
ної аграрної взаємодії стримують економічні
відносини та надають руслу таких відносин в
Україні нестабільності, що не йде на користь
іміджу українським господарюючим суб'єктам;

— нагальність розвитку інституції контракE
тації зумовлена зростанням інтеграційних
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зв'язків між Україною та іншими членами СОТ,
з одного боку, але гальмується ліберально неE
розвиненими політичними інституціями — з
іншого;

— становлення інституції фінансовоEкреE
дитної сфери виконується з участю міжнародE
них організацій і під впливом інституційних
наслідків світової фінансової кризи;

— внаслідок нерівномірності розподілу каE
пітальних вкладень поміж вітчизняними суб'єкE
тами аграрного господарювання та іноземниE
ми товаровиробниками ускладнюється розвиE
ток інституції конкуренції в Україні;

— ідеологічні інституції розвиваються в наE
прямі ліберального мислення, переосмислення
ролі держави самими підприємцями, які почаE
ли прагнути чесних ринкових умов функціонуE
вання, а не отримання допомоги від неї.

Так, якщо у 2009 році експорт аграрної проE
дукції становив 9,5 млрд дол. США, то у 2012
році він зріс на 88,42 % і становив — 17,9 млрд
дол. США, у 2015 році експорт агропродукції
дорівнював 14,8 млрд дол. США. При цьому
зростає й позитивне сальдо зовнішньої торгівE
лі (рис. 2).

Серед важливих кроків, що визначають поE
дальші особливості національного інституціоE
нального середовища в аграрному секторі екоE
номіки є також прийняття Державної цільової
програми розвитку українського села на періE
од до 2015 р., Стратегії розвитку аграрного секE
тора економіки на період до 2020 р., Концепції
розвитку державноEприватного партнерства в
Україні на 2013—2018 рр. тощо.

Таким чином, на цьому етапі аграрного розE
витку інституційний механізм підійшов до заE

вершальної фази функціонування — підготовE
ку інституційного середовища до нових трансE
формацій.

Якісно новий період інтеграції інституціоE
нального середовища в аграрному секторі екоE
номіки в міжнародний простір є надзвичайно
важливим для розвитку інституціонального
середовища. 1 січня 2016 року Європейський
Союз і Україна розпочали застосування полоE
жень поглибленої і всеосяжної зони вільної
торгівлі. Це є значним кроком для розвитку
аграрної сфери, таким чином, почали відкриE
ватися перспективи подальшого освоєння ринE
ку країн ЄС вітчизняними компаніями, полE
іпшення рівня якості, характеристик екологічE
ності та безпечності української продукції агE
рарної галузі, вдосконалення стану продовольE
чої безпеки держави.

За даними митної статистики, в Україні у
2017 році обсяг зовнішньоекономічної торгівлі
аграрною продукцією склав 22,2 млрд доларів
США, що зріс порівняно з попереднім роком
на 14%. При цьому, обсяги імпорту збільшилиE
ся на 10% до 4,3 млрд дол. США , експорту —
на 15% до 17,9 млрд дол. США та перевищили
імпорт у 4 рази.

На сучасному етапі розвитку країни стоять
проблеми створення оптимальних інституційE
них умов для ефективного аграрного господаE
рювання. Україна повинна адаптуватися, наE
близитися до стандартів ЄС. Так, наша країна
має поступово адаптувати свою нормативноE
правову базу до європейського законодавства
та реформувати інститути державного управE
ління до накопичених у рамках ЄС принципів,
правил та норм. Проблема недосконалості норE
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Рис. 2. Динаміка зовнішньої торгівлі України аграрною продукцією млрд дол. США

Джерело: Державна служба статистики України [10].
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мативноEправового законодавства потребує
вирішення, оскільки саме законодавство окресE
лює загальні положення взаємодії всіх суб'єкE
тів аграрноEекономічних відносин та надає стиE
мули для прогресування галузі. Відповідно, від
політичних рішень залежить стимулювання чи
гальмування ініціативи підприємців, прийнятE
тя господарських рішень, залучення інвестицій
тощо.

Через можливість інституційних перетвоE
рень неможливо дати чітку картину майбутE
нього. Але, на нашу думку, за песимістичним
фіналом прогнозу обсяги виробництва зросE
туть на 2,4%, а за оптимістичним складуть
262 млн грн та зростуть на 5,6% порівняно з
2017 роком (рис. 3). Проте темпи зросту дедалі
залишаться повільними.

Крім цього, прогнозується загострення
конкуренції на міжнародних ринках сільсьE
когосподарської продукції. В найближчі 5—
10 років світовий обсяг виробництва аграрної
продукції прогнозовано збільшиться, зокрема,
що експортується з України, переважно зерна
на 355—365 млн т та олійних культур — на 100—
105 млн т [12]. Тому вітчизняним експортерам
буде складніше утримувати свої позиції на
світових ринках.

Реформування потребує система управлінE
ня аграрним виробництвом і сільськими териE
торіями в умовах децентралізації владних поE
вноважень, розвитку місцевого самоврядуванE
ня на селі, міжгосподарського та громадськоE
го самоуправління в галузі. Необхідно за станE
дартами ЄС змінити принципи діяльності сисE
теми стратегічного управління комплексним
розвитком, функції та організаційну структуE
ру органів державного та громадського управE

ління; змінити інститути рентE
них та орендних відносин; розE
вивати інститут підприємництE
ва, саморегулювання та самоупE
равління в аграрному секторі
економіки. Зрештою, значний
ступінь невизначеності є бар'єE
ром для укладання довгостроE
кових договорів учасниками
інституційного середовища та
лишає їх інвестиційної зацікавE
леності.

Зокрема перенацілювання
системи оподаткування від стиE
мулюючої до фіскальної та поE
силення втручання контролююE
чих органів у діяльність підприE
ємств значно гальмують залуE
чення інвестицій в аграрну гаE

лузь економіки країни та не стимулює підE
приємців до активних заходів щодо розвитку
свого бізнесу, що веде до зменшення виробницE
тва продукції. Для забезпечення оптимістичноE
го сценарію розвитку аграрного сектору екоE
номіки країни необхідно проаналізувати стан
галузі в цілому і обгрунтувати оптимальні варE
іанти формування інституційного середовища
в майбутньому.

ВИСНОВКИ
В Україні практично підійшло до свого заE

вершення формування структури виробництва
та системи його організації в процесі аграрної
реформи та зміни інституційного середовища.
Потребує нагальності вирішення проблеми неE
визначеності сільськогосподарської політики
та затвердження програми дій щодо розвитку
аграрного сектору економіки України, де заE
значаються пріоритети, методи, напрями та
рівень державної підтримки підприємців, виE
робників сільськогосподарської продукції, заE
сади фінансовоEподаткової й інвестиційної
політики тощо.

Моделювання свідчить про необхідність
підвищення уваги до аграрного сектора еконоE
міки країни, оскільки вплив фінансової кризи,
військових дій, погіршення рівня життя насеE
лення поряд з намірами зміни аграрної політиE
ки держави ведуть до невизначеності розвитку
аграрного сектору економіки в умовах інстиE
туційних змін. Без негайного втручання немає
високої ймовірності на поліпшення ситуації та
збільшення обсягів виробництва. Саме тому
питання розвитку аграрного сектору економіE
ки України в умовах інституційних змін є наE
стільки важливими для нашої держави.

254

262
261

259
258

250

248

252

254
256

250

251

250
251

252
253

248
249

240

245

250

255

260

265

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Оптимістичний

Песимістичний

Рис. 3. Прогноз обсягів виробництва сільського господарства
у постійних цінах 2010 року, млрд грн



32
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2018

Література:
1. Бородіна О.М. Інституційний розвиток

сільського господарства та села України і Росії
та його гармонізація з європейською політичE
ною практикою / О.М. Бородіна // Економіка
України. — 2012. — № 11. — С. 48—61.

2. Кириленко І.Г. Аграрна реформа в УкE
раїні: надбання, проблеми / І.Г. Кириленко /
/ Економіка АПК. — 2005. — № 5. — С. 8—
14.

3. Лупенко Ю.О. Сучасний стан та перспекE
тиви міжнародної інтеграції аграрного сектоE
ру України: завдання агроекономічної науки /
Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. — 2015. —
№ 6. — С. 6—10.

4. МесельEВеселяк В.Я. Стратегічні напряE
ми розвитку аграрного сектору економіки УкE
раїни / В.Я. МесельEВеселяк, М.М. Федоров //
Економіка АПК. — 2016. — № 6. — С. 37—49.

5. Саблук П.Т. Стан і напрями розвитку агE
рарної реформи / П.Т. Саблук // Економіка
АПК. — 2015. — № 2. — С. 10—17.

6. Постанова Верховної Ради України "Про
земельну реформу" від 18 грудня 1990 р. № 563E
XII // Відомості Верховної УРСР (ВВР). — 1991.
— № 10. — С. 100.

7. Указ Президента України "Про невідE
кладні заходи щодо прискорення реформуванE
ня аграрного сектора економіки" від 3.08.1999
№ 1529/99 [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
1529/99

8. Мельник А.О. Світові економічні кризи в
економіці України та їх наслідки / А.О. МельE
ник // Глобальні та національні проблеми екоE
номіки / Миколаївський національний універE
ситет ім. В.О. Сухомлинського. — Вип. 2. — С.
108—113.

9. Закон України "Про власність" від
07.02.1991 р. № 697E ХІІ // Відомості ВерховE
ної Ради УРСР. — 1991. — № 20. — С. 249.

10. Державна служба статистики України
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.ukrstat.gov.ua/

11. Ревуцька А.О. Трансформація відносин
власності в аграрному секторі економіки УкраїE
ни / А.О. Ревуцька // Економіка України: інвеE
стиційноEінноваційні проблеми розвитку: [кол.
монографія] / НауковоEдослідний економічний
інститут, Уманський державний педагогічний
університет ім. П. Тичини. — К.: [НДЕІ], 2006
— С. 491—498.

12. Пугачов М.І. Аграрний сектор економіки
України в умовах інституційних змін / М.І. ПуE
гачов // Економіка АПК. — 2017. — № 5. — С.
12—18.

References:
1. Borodina, O. M. (2012), "Institutional deE

velopment of agriculture and villages of Ukraine
and Russia and its harmonization with European
political practice", Ekonomika Ukrayiny, no. 11,
pp. 48—61.

2. Kirilenko, I.G. (2005), "Agrarian reform in
Ukraine: achievements, problems", Ekonomika
APK, no. 5, pp. 8—14.

3. Lupenko, Yu.O. (2015), "Current state and
prospects of the international integration of the
agrarian sector of Ukraine: the problem of
agroeconomic science", Ekonomika APK, no. 6,
pp. 6—10.

4. MeselEVeselyak, V.Ya. (2016), "Strategic
directions of development of agrarian sector of
economy of Ukraine", Ekonomika APK, no. 6, pp.
37—49.

5. Sabluk, P.T. (2015), "Status and directions
of development of agrarian reform", Ekonomika
APK, no. 2, pp. 10—17.

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991),
"Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On
Land Reform" of December 18, 1990 № 563EXII",
Vidomosti Verkhovnoyi URSR (VVR), no. 10, p.
100.

7. Decree of the President of Ukraine (1999),
"On urgent measures to accelerate the reform of
the agrarian sector of the economy" available at:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1529/99
(Accessed 3 August 1999).

8. Melnyk, A.O. (2014), "World economic crises
in the economy of Ukraine and their conseE
quences", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy
ekonomiky, vol. 2, pp. 108—113.

9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), "The
Law of Ukraine "On Property" of 07.02.1991. no.
697EXII ", Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR,
no. 20, p. 249.

10. State Statistics Service of Ukraine (2017),
"Naukova ta innovatsijna diial'nist' v Ukraini 2016.
Statystychnyj zbirnyk" [Research and innovation
activity in Ukraine 2016. Statistical yearbook],
Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

11. Revutka, A.O. (2006), Transformatsiya
vidnosyn vlasnosti v ahrarnomu sektori ekoE
nomiky Ukrayiny [Transformation of property
relations in the agrarian sector of Ukraine's
economy], NaukovoEdoslidnyy ekonomichnyy
instytut, Umans'kyy derzhavnyy pedahohichE
nyy universytet im. P. Tychyny, Kyiv, UkraE
ine.

12. Pugachev, M.I. (2017), "Agrarian sector of
Ukraine's economy in the context of institutional
change", Ekonomika APK, no. 5, pp. 12—18.
Стаття надійшла до редакції 15.04.2018 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2018

33

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Внаслідок глибоких кризових явищ в аграрE
ному секторі у 90Eих роках минулого століття
внаслідок руйнації командноEадміністративної

УДК 330:061.66:631.1

В. В. Савчук,
аспірант відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів,
Державна установа "Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ ОСУШЕННЯ НА

ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ

V. Savchuk,
postgraduate student of the department of land and forest resources economy problems, Public Institution
"Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

STIMULATION OF THE RATIONALIZATION OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT
IN DRAINED AREA ON TRANSBOUNDARY TERRITORIES

Встановлено, що важливою передумовою раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення на
транскордонних територіях є формування система стимулювання, яка охоплює інституціональні, бюджетно<подат<
кові та кредитно<майнові стимули. Обгрунтовано, що основними інституціональними стимулами виступають: на<
дання державою консультацій стосовно можливих форм та методів залучення осушених угідь у систему товарно<
грошових відносин; інформування власників внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд про наявність
альтернативних варіантів їх модернізації та реконструкції; консультування землевласників та землекористувачів сто<
совно зміни цільового призначення ренатуралізованих осушених сільськогосподарських угідь. Доведено, що бюд<
жетно<податковими стимулами мають виступати: надання пільг при сплаті земельного податку та орендної плати за
землю; часткове звільнення від відшкодування втрат сільського та лісового господарства; співфінансування реінжи<
нірингу осушених земель у рамках проектів транскордонного співробітництва за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Встановлено, що кредитно<майновими стимулами виступають: надання муніципальних гарантій; відшкодування час<
тини процентних ставок за кредитні ресурси комерційних банків; передача осушених земель державної та комуналь<
ної власності у користування українським учасникам проектів транскордонного співробітництва.

It has been established that an important prerequisite for the rationalization of agrarian nature management in
drained area on transboundary territories is the creation of a stimulation system, which covers institutional, fiscal and
lending<property incentives. It has been substantiated that the main institutional incentives are as follows: providing
state advice on possible forms and methods of attracting drained lands into the system of exchange relationships; informing
the owners of the intrafarm networks of water development facilities on the availability of alternative options of their
modernization and reconstruction; counselling of landowners and land users on the change of the purpose of renaturalized
drained agricultural lands. It has been proven that fiscal incentives should be as follows: granting of privileges upon
payment of land tax and land rent; partial exemption from compensation for losses in agriculture and forestry; co<financing
of reengineering of drained lands within the framework of cross<border cooperation projects at the expense of local
budgets. It has been established that lending<property incentives are as follows: provision of municipal guarantees;
compensation of a part of interest rates for credit resources of commercial banks; the transfer of drained lands of state
and communal ownership to the use of Ukrainian participants in transborder cooperation projects.

Ключові слова: стимулювання, осушення, домогосподарство, місцеві бюджети, транскордон4
не співробітництво, земельний податок.

Key words: stimulation, draining, rural household, local budgets, transborder cooperation, land tax.

системи і повільного формування соціальноE
орієнтованих ринкових відносин значні площі
осушених сільськогосподарських угідь були
виведені із продуктивного сільськогосподарсьE
кого обороту і піддалися природній ренатураE
лізації (самозаболочення, самозаліснення). На
значній площі осушених земель ренатураліE
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раціоналізації аграрного природокористуE
вання в зоні осушення на транскордонних
територіях, оскільки ці території попадаE
ють до зони поширення багатьох проектів
ЄС і тут вже частково сформувалися переE
думови для суттєвого нарощення обсягів
залучення іноземних інвестицій.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є розроблення теоретикоE

методологічних підходів до формування сиE
стеми стимулювання раціоналізації аграрноE
го природокористування в зоні осушення на
транскордонних територіях, а також конкE
ретизація інституціональних, бюджетноEпоE
даткових та кредитноEмайнових стимулів
стосовно здійснення реінжинірингу ренатуE
ралізованих осушених земель у рамках реаE
лізації проектів транскордонного співробіE
тництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виходячи з практики передових країн та
враховуючи наявну нормативноEправову
базу, яка регламентує інструменти та методи
стимулювання раціонального природокориE
стування в Україні, пропонується виділення
трьох груп стимулів: інституціональних, бюдE
жетноEподаткових та кредитноEмайнових
(рис. 1). Інституціональні стимули передбаE
чають внесення змін у формальні та нефорE
мальні інститути в частині отримання необхE
ідної інформації землевласниками та землеE
користувачами стосовно форм та методів каE
піталізації осушених сільськогосподарських
угідь, наявних альтернативних варіантів моE
дернізації та реконструкції мереж гідротехE
нічних споруд, інституціонального середовиE
ща консультування домогосподарств та
суб'єктів господарювання відносно створенE
ня кооперативних, асоціативних та кластерE
них об'єднань власників та користувачів осуE
шених земель.

З метою визначення цільових орієнтирів,
а також відповідних процедур стосовно реіE
нжинірингу сільськогосподарських угідь
важливим інституціональним стимулом, який
спонукатиме землевласників та землекорисE
тувачів перепрофільовувати бізнесEпроцеси,
пов'язані з використанням осушених земель,
стане реалізація пілотного проекту, а також
популяризація його результатів в зоні осуE
шення.

Дієвим інституціональним стимулом також
виступає формування сучасних служб конE

заційні процеси набули незворотного характеE
ру і фактично перетворили сільськогоспоE
дарські угіддя у ліси та лісовкриті площі. За таE
ких умов повернення цих земель у продуктивE
ний сільськогосподарський оборот не є можE
ливим через високу капіталомісткість провеE
дення відповідних природооблаштувальних заE
ходів.

Значні можливості стосовно екологічноE
го реінжинірингу осушених територій маE
ють місце на транскордонних територіях,
оскільки останні попадають у зону пошиE
рення комплексу грантових програм та проE
ектів транскордонного співробітництва,
зокрема програми ЄС "Східне партнерE
ство". З огляду на це, потребують обгрунE
тування теоретикоEметодологічні підходи
до формування системи стимулювання проE
цесів раціоналізації аграрного природокоE
ристування на осушених землях транскорE
донних територій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розроблення сучасних теоретикоEметоE
дологічних підходів до формування систем
стимулювання раціонального природокоE
ристування актуалізувалося в останній час,
коли виникла необхідність у прискореній
імплементації у вітчизняну практику прироE
доохоронних директив ЄС та міжнародних
природоохоронних конвенцій. Також до
трансформації систем стимулювання раціE
онального природокористування спонукає
й надмірна уніфікованість інституціоналіE
зованих українським законодавством стиE
мулів стосовно використання окремих видів
природних ресурсів [1; 2; 7; 8]. ПершочерE
гового значення набуває диверсифікація
інструментів стимулювання аграрного приE
родокористування в зоні осушення, де маE
сове поширення процесів природної ренаE
туралізації згортає територіальний базис
розвитку базових ланок місцевої економіE
ки [4; 6]. Незважаючи на те, що протягом
останніх років українські вчені пропонуваE
ли різноманітну конфігурацію набору стиE
мулів стосовно використання осушених зеE
мель належного ефекту у більшості виE
падків так і не було отримано [3; 5]. ПрикE
метна риса пропонованих інструментів стиE
мулювання — це їх відірваність від основE
них трендів  просування українсь ких
суб'єктів господарювання у світогоспоE
дарський комплекс. У першу чергу це стоE
сується розроблення комплексу стимулів
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сультування землевласників та землекористуE
вачів стосовно зміни цільового призначення
осушених угідь, які піддалися природній ренаE
туралізації, а також подолання симетричності
інформації для різних категорій землевласE
ників та землекористувачів, зокрема й в часE
тині отримання інформації про можливість
залучення грантових ресурсів в рамках реаліE
зації проектів транскордонного співробітницE
тва.

Найбільш детермінуючими раціоналізаE
цію аграрного природокористування стимуE
лами в загальній системі стимулювання рацE
іоналізації аграрного природокористування
є бюджетноEподаткові стимули, які через
відповідні фіскальні інструменти мотивують
землевласників та землекористувачів обмеE
жувати природоEруйнівну діяльність і впроE
ваджувати сучасні природоохоронні техноE
логії. Найбільш вагомого значення в сучасE
них умовах набуває умонтування в регуляE
торний механізм такого бюджетноEподаткоE
вого стимулу як запровадження пільгових
ставок імпортного мита на ввезення в УкраїE
ну обладнання, необхідного для відновленE
ня мереж гідротехнічних споруд, що прискоE
рить модернізацію та реконструкцію меліоE
ративного фонду, а це в свою чергу сприяE
тиме відновленню традиційного для меліоE
рованих територій водноEповітряного режиE
му.

Також необхідно застосовувати бюджетноE
податкові стимули стосовно введення пільгоE
вого мита на ввезення в Україну обладнання,
необхідного для забезпечення переробки деE
ревних відходів та виробництва паливних граE
нул і брикетів, що сприятиме підвищенню рівня
фінансової віддачі самозаліснених осушених
сільськогосподарських угідь внаслідок утиліE
зації лісової рослинності.

Незважаючи на те, що окремими міжнаE
родними та європейськими конвенціями негаE
тивно сприймаються різного роду префеE
ренції, дієвим бюджетноEподатковим стимуE
лом раціоналізації аграрного природокорисE
тування в зоні осушення слід вважати наданE
ня пільг при сплаті земельного податку та
орендної плати за землю відповідно землеE
власникам та землекористувачам, які реалізуE
ють проекти реінжинірингу осушених сільE
ськогосподарських угідь, що були деградовані
і порушені у попередні періоди. Це дасть можE
ливість у короткостроковій і довгостроковій
перспективі повернути в продуктивний сільE
ськогосподарський оборот значні площі
сільськогосподарських земель без нанесення

шкоди навколишньому природному середовиE
щу.

Також потребує введення такий бюджетE
ноEподатковий стимул, як надання у корисE
тування осушених сільськогосподарських
угідь за нульовою ставкою орендної плати
суб'єктам господарювання, які використовуE
ють ці землі для здійснення на них агролісоE
меліоративних робіт, зокрема упорядкуванE
ня існуючих і створення нових захисних
лісових смуг. Створення нових захисних
лісових смуг збільшить площу сільськогосE
подарських угідь, яка буде менше піддаватиE
ся ерозії та дефляції грунтів, а також на якій
буде зведено до мінімуму втрати врожаю
унаслідок покращення водноEповітряного
режиму.

З метою надання додаткових стимулів
стосовно розбудови інфраструктури попеE
редження підтоплень сільськогосподарських
угідь важливого значення набуває часткове
звільнення від відшкодування втрат сільськоE
го та лісового господарства суб'єктів госпоE
дарювання, які використовують окремі териE
торії лісового фонду та сільськогосподарські
угіддя для формування технікоEтехнологічE
них комплексів по упередженню підтоплень
та зміцненню стійкості агроE та лісоландE
шафтів.

Дієвим бюджетноEподатковим стимулом
раціоналізації аграрного природокористуE
вання, зокрема відновлення водноEболотних
угідь як акумуляторів вуглекислого газу та
емітентів кисню, є співфінансування за рахуE
нок коштів місцевих бюджетів проектів
відновлення цих угідь, які реалізуються в
рамках транскордонного співробітництва та
грантових програм. Такий бюджетний інструE
мент стимулюватиме землевласників та земE
лекористувачів стосовно участі в проектах
транскордонного співробітництва, зокрема в
частині відновлення природної спадщини, і
забезпечуватиме залучення природоохоронE
них інвестицій у відтворення та охорону осуE
шених земель.

Чільне місце в системі стимулювання проE
цесів раціоналізації аграрного природокорисE
тування в зоні осушення на транскордонних
територіях мають зайняти кредитноEмайнові
стимули, які спрямовуватимуться на подоланE
ня інвестиційного дефіциту у землевласників та
землекористувачів стосовно реалізації прироE
доохоронних проектів, а також формування
просторового базису для активізації процесів
реінжинірингу осушених земель. До кредитноE
майнових стимулів слід віднести надання муніE
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ципальних гарантій суб'єктам приватного
бізнесу, які разом з комунальними підприємE
ствами реалізують проекти відтворення та охоE
рони осушених земель на основі угод державE
ноEприватного партнерства в частині відшкоE
дування втрат, пов'язаних з відновленням агроE
та лісового біорізноманіття.

З метою підвищення мотивації землевласE
ників та землекористувачів щодо реалізації
проектів модернізації, реконструкції та техE
нічного переоснащення мереж гідротехнічних
споруд органам місцевого самоврядування неE
обхідно забезпечити відшкодування суб'єктам
господарювання частини процентних ставок за
кредитні ресурси комерційних банків за рахуE
нок коштів бюджетів розвитку, які сформовані
як спеціальні фонди в бюджетах місцевого
самоврядування.

Каталізатором ділової активності в частині
відновлення традиційної сільськогосподарсьE
кої спеціалізації в зоні осушення і тим самим
зміцнення агроландшафтів є надання переваE
ги при передачі осушених сільськогосподарсьE
ких земель комунальної власності (розгляE
дається варіант, коли осушені сільськогоспоE
дарські землі державної власності поза межаE
ми населених пунктів будуть передані у комуE
нальну власність територіальних громад) субE
'єктам господарювання, які відновлюють траE
диційну спеціалізацію, що в кінцевому підсумE
ку забезпечує диверсифікацію місцевої еконоE
міки.

Дієвим кредитноEмайновим стимулом таE
кож слід вважати пріоритетну передачу україE
нським учасникам проектів транскордонного
співробітництва незатребуваних паїв, земель
запасу та порушених сільськогосподарських
угідь для створення територіального базису
реалізації проектів формування біоенергетичE
них систем.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Активізація процесів раціоналізації аграрE
ного природокористування в зоні осушення на
транскордонних територіях є неможливою без
формування сучасної системи стимулювання.
Така система стимулювання має охоплювати
інституціональні, бюджетноEподаткові та креE
дитноEмайнові стимули.

Інституціональними стимулами виступаE
ють форми та методи, а також інституції конE
сультування землевласників та землекористуE
вачів стосовно можливих варіантів залучення
осушених угідь у систему товарноEгрошових
відносин, а також стосовно альтернативних

варіантів модернізації і реконструкції внутріE
шньогосподарських мереж гідротехнічних
споруд.

Основними бюджетноEподатковими стимуE
лами виступають: надання пільг при сплаті зеE
мельного податку та орендної плати за землю,
на якій реалізуються проекти реінжинірингу
осушених сільськогосподарських угідь, а таE
кож часткове звільнення від відшкодування
втрат сільського та лісового господарства суE
б'єктів господарської діяльності, які викорисE
товують окремі території лісового фонду та
сільськогосподарські угіддя для формування
технікоEтехнологічних комплексів по упередE
женню підтоплень та зміцненню стійкості агроE
ландшафтів.

Серед кредитноEмайнових стимулів слід
виділити надання муніципальних гарантій
суб'єктам підприємницької діяльності, які реE
алізують проекти відтворення та охорони осуE
шених земель на основі угод державноEприE
ватного партнерства, а також відшкодування
частини процентних ставок за кредитні ресурE
си комерційних банків, отриманих для реаліE
зації проектів модернізації, реконструкції та
технічного переоснащення мереж гідротехніE
чних споруд, за рахунок коштів бюджетів розE
витку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах незакінченості аграрної реформи

недосконалість механізмів основних еконоE
мічних процесів призводить до неефективного
управління ресурсами сільськогосподарських
підприємств, посилення чутливості госпоE
дарської діяльності до недосконалості систеE
ми управління. З огляду на це актуалізується
питання удосконалення механізму стійкого
розвитку садівничих підприємств. Механізм
варто розглядати крізь призму системного
підходу, в якому будуть розкриватися та враE
ховуватися усі організаційні, економічні та інші
складові з метою створення більш якісного та
ефективного управління.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ

СТІЙКОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
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CONCEPTUAL PRINCIPLES FOR THE FORMATION OF THE MECHANISM OF A SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL ENTERPRISES

У статті проаналізовано концептуальні засади формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств.
Розглянуто наукові підходи до тлумачення сутності механізму стійкості та забезпечення ефективності сільськогос<
подарського підприємства, розуміючи при цьому сукупність засобів злагодженого функціонування підсистем і
функцій підприємства, що у певних параметрах сприяє досягненню цілей його діяльності в умовах змінного зовніш<
нього та внутрішнього середовища. Уточнено перелік функціональних складових механізму стійкого розвитку відпо<
відно до етапів життєвого циклу підприємства.

Розроблено систему механізму стійкого розвитку та алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку садівни<
чих підприємств. Запропоновано авторське визначення механізму стійкого розвитку садівничих підприємств, що вра<
ховує діалектичний зв'язок між механізмом та процесом через систему управління як консолідованої сукупності ре<
сурсів стійкого розвитку та способів їх поєднання.

The article presents the analysis of conceptual principles for the formation of the mechanism of a sustainable
development of horticultural enterprises. The author examines scientific approaches to the interpretation of the essence
of the mechanism for sustainability and providing efficiency of an agricultural enterprise, understanding it as a set of
means of a well<organized functioning of subsystems and functions of an enterprise, which under certain parameters
contributes to the achieving the objectives of its performance in the conditions of external and internal environment. The
list of functional elements of the mechanism for a sustainable development was specified according to the stages of
enterprise life cycle.

The system of the mechanism for a sustainable development has been developed as well as algorithm for
implementation of the mechanism for a sustainable development of horticultural enterprises. The article suggests the
author's definition of the mechanism for a sustainable development of horticultural enterprises, that takes into account
dialectic connections between the mechanism and the process through the management system as consolidated set of
resources of sustainable development and the ways of their combination.

Ключові слова: механізм, стійкий розвиток, садівничі підприємства, системний підхід,
концептуальні засади, теорія життєвого циклу.

Key words: mechanism, sustainable development, horticultural enterprises, systemic approach,
conceptual principles, theory of a life cycle.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у дослідження питань ефекE
тивного розвитку підприємств галузі садівницE
тва зробили вітчизняні вчені: О.Ю. Єрмаков,
В.А. Рульєв, О.М. Шестопаль, А.І. Шумейко,
В.В. Юрчишин, Л.О. Барабаш, Л.А. Костюк,
В.С. Кушнірук.

Економічною наукою напрацьовано значE
ний теоретичний базис термінологічного викоE
ристання категорії "механізм" відносно складE
них економічних систем та явищ. Проте,
найбільш широко використовується госпоE
дарський, економічний, організаційноEеконоE
мічний механізм. Дослідження цього питання
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досить грунтовні, проте вони здійснювались
безвідносно до галузевої приналежності підE
приємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є узагальнення наукоE

вих підходів та формування концептуальних
засад механізму стійкого розвитку садівничих
підприємств, з уточненням функціональних
складових механізму стійкого розвитку відпоE
відно до етапів життєвого циклу підприємства
та алгоритму його реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглядаючи просторовий та часовий рух

спеціалізованого сільськогосподарського
підприємства як керованої соціальноEеконоE
мічної системи скористаємось слушним тверE
дженням про ефективність її ринкової діяльE
ності, що залежить від контрольованості в сиE
стемі управління економічних процесів на
мікроE, мезоE та макрорівні [1]. На нашу думE
ку, механізм варто розглядати крізь призму
системного підходу, в якому будуть розкриваE
тися та враховуватися усі організаційні, екоE
номічні та інші складові з метою створення
більш якісного та ефективного управління.

Постановка питання: що виробляти, як,
скільки, з одночасною здатністю оперативно
реагувати на зміни зовнішніх й внутрішніх чинE
ників задля забезпечення фінансової стійкості
І.Є. Савельєва вважає складовими механізму
виробничоEфінансової стійкості підприємства
[2]. Апелюючи автору, вважаємо таке трактуE
вання механізму надто спрощеним, хоча загальE
ною метою реалізації механізму й інші автори
називають "забезпечення захисту сільськогосE
подарських підприємств від екстремальних
впливів середовища" [3].

Підтримуємо позицію [4] щодо необхідE
ності формування механізму стійкого розвитE
ку підприємства з розширенням меж попередE
нього економічного аналізу понад рівень окреE
мого господарюючого суб'єкта та включення
до його завдань поглиблену оцінку зовнішньоE
го середовища.

Характеризуючи захищеність діяльності
підприємства від негативних впливів зовнішE
нього середовища та його спроможність протиE
діяти загрозам й пристосовуватись до існуюE
чих умов як економічну безпеку підприємства,
окремі автори під організаційноEекономічним
механізмом забезпечення економічної безпеки
підприємства розуміють "виявлення чинників,
процесів і умов, що перешкоджають забезпеE
ченню ефективної діяльності; попередження та

запобігання впливу загроз, створення і збереE
ження фірмовоEспецифічних активів, формуE
вання умов розширеного відтворення конкуE
рентних переваг,…і на цій основі, формування
стратегії розвитку сільськогосподарського
підприємства" [3]. Таке визначення не лише
громіздке, але і принципово не характеризує
механізм як такий. Адже Великий тлумачний
словник сучасної української мови тлумачить
поняття "механізм" у прямому його значенні як
"пристрій, що передає або перетворює рух" та
у переносному як "внутрішню будову, систему
чогоEнебудь", або "сукупність станів і проE
цесів", з яких складається будьEяке явище [5, с.
665]. Тому всі визначення механізму, включаE
ючи згадане вище, що не посилаються на функE
ціональну будову економічних систем, суE
купність станів і процесів у них, не вважаємо
за потрібне використовувати у науковому досE
лідженні.

На основі результатів структурноEлінгE
вістичного та етимологічного аналізу В.П. МосE
каленко, О.В. Шипунова, а також О.І. Стогул
роблять висновок про те, що найширшим є поE
няття господарського механізму, складовою
якого є економічний механізм, що представлеE
ний як цілісна система економічних методів,
способів, форм, інструментів і важелів впливу
на економічні відносини і процеси в межах
підприємства [6, с. 20—22; 7].

Більшість дослідників схильні більш широE
ко тлумачити поняття, включаючи до нього ще
й апарат управління. Не вбачаємо великої принE
ципової різниці між визначеннями організаE
ційноEекономічного механізму окремих сучасE
них авторів та їх попередників, що зведені до
сукупності управлінських елементів і способів
їх організаційної, інформаційної, мотиваційної
та правової підтримки, задля забезпечення
стратегічних цілей [8; 9, с. 6], або запропоноваE
ного колективом авторів визначення організаE
ційноEекономічного механізму для сільськогосE
подарських підприємств галузі садівництва як
системи організаційних та економічних форм і
методів ведення господарства, що сприяє підвиE
щенню ефективності функціонування виробниE
чих систем на основі свідомого використання
економічних законів і досягнення поставлених
стратегічних цілей суб'єктами підприємницької
діяльності [10, с. 9].

Вважаємо, що сутнісні відмінності у визнаE
ченнях пов'язані з тим, що в основу теоретичE
них досліджень окремих авторів покладено
формування понятійного апарату для різних
об'єктів, принципові відмінності між якими поE
лягають у рівні їх розвитку та складності. Саме
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тому рівень міждержавних економічних відноE
син, макроE, мезоE та мікрорівень національної
економіки вимагає дослідження цієї категорії
(механізму) як системи з врахуванням ресурсів
стійкого розвитку та способів їх поєднання.
Спростивши визначення механізму, звівши
його до двох складових виключаємо можлиE
вість упущення окремих елементів.

Враховуючи особливості вітчизняного
аграрноEпромислового виробництва пропонуєE
мо систематизувати складові системи механізE
му стійкого розвитку підприємства за такими
підсистемами: функціональноEвиробнича
(підрозділи підприємства як об'єкти управлінE
ня); забезпечення (інституційне, ресурсне, кадE
рове, фінансове, технологічне, інформаційне,
інноваційне, інвестиційне, соціальне); управліE
ння (менеджери та спеціалісти усіх рівнів як
суб'єкти управління) (рис. 1).

Теорія життєвого циклу сільськогоспоE
дарського підприємства спонукає до уточненE
ня функціональних складових механізму
стійкого розвитку відповідно до етапів життєE
вого циклу. Планова складова акумулює значні
ресурси та додаткові елементи на етапі ствоE
рення або реорганізації суб'єкта агробізнесу.
Як продовження процесу започаткування госE
подарської діяльності вирішального значення
набуває організаційний механізм. На етапі форE
мування кадрового потенціалу запускається
мотиваційний механізм. Подальший розвиток
підприємства відбувається за участю механізE

му внутрішнього контролю, що
разом з інституційним механізE
мом формують функціональний
механізм регулювання і контролю
у межах механізму стійкого розE
витку підприємства.

Розробляючи алгоритм реаE
лізації механізму стійкого розE
витку садівничих підприємств за
базис брались ринковий, інституE
ційний та господарський механіE
зми з посиленням ролі стратегічE
ного підходу (рис. 2).

Алгоритм реалізації механізE
му стійкого розвитку підприємE
ства має вигляд керованого безE
перервного процесу зміни рівня
ефективності використання реE
сурсів підприємства; результаE
тивності економічних процесів;
оптимізації планових змін виробE
ничої діяльності, його результаE
том є формування специфічних
конкурентних переваг та реалізаE

ція синергетичного ефекту у процесі забезпеE
чення розширено відтворення.

В умовах перманентних фінансових, еконоE
мічних, соціальних криз з метою досягнення
стратегічних цілей розвитку садівництва в
сільськогосподарських підприємствах вважаєE
мо необхідним жорстко слідувати етапам алE
горитму стійкого розвитку таких підприємств.
Саме збалансований підхід до удосконалення
економічної, організаційної, технікоEтехнолоE
гічної, кадрової та інших складових потенціаE
лу стійкого розвитку підприємства гарантує
результативність та ефективність механізму.

Розглядаючи стійкий розвиток сільськогосE
подарських підприємств галузі садівництва як
процес забезпечення відповідного стану їх екоE
номіки пропонується визначення механізму
стійкого розвитку садівничих підприємств як
консолідованої сукупності ресурсів стійкого
розвитку та способів їх поєднання, результаE
том використання яких за допомогою низки
методів є формування специфічних конкуренE
тних переваг та реалізація синергетичного
ефекту у процесі забезпечення розширеного
відтворення. Таке визначення вказує на діалекE
тичний зв'язок між механізмом та процесом чеE
рез систему управління.

Правове поле розвитку садівництва у межах
сільськогосподарських підприємств формуєтьE
ся на основі комплексного впливу вітчизняноE
го законодавства, макроекономічних факторів,
як то аграрна та продовольча політика держаE

Джерело: розробка автора.
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Рис. 1. Система управління стійкого розвитку садівничих
підприємств
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ви, зовнішньоекономічні зв'язки, меE
зофакторів — нормативної бази, що
діє на рівні області та району, та власE
ної корпоративної політики та догоE
вірних зобов'язань.

Адаптацію господарськоEеконоE
мічної діяльності садівничих підприE
ємств до сучасних ринкових умов та
вимог засобами гармонізації їх повеE
дінки відповідно до зовнішніх чинE
ників (у т. ч. виробничої, постачальE
ницької, збутової, фінансової полE
ітики, менеджменту, маркетингу,
ціноутворення тощо) покладено в
основу реформування підприємств
галузі садівництва. Логічним наE
слідком таких системних перетвоE
рень стає реструктуризація системи
управління, підвищення гнучкості виE
робництва, зменшенню рівня його
витратності при одночасному підвиE
щенні продуктивності праці, що
сприяє підвищенню конкурентоспроE
можності садівничої продукції,
збільшенню фінансових результатів,
тобто забезпечення стійкого розвитE
ку підприємств та галузі в цілому.

Стратегія реструктуризації та реE
формування садівничих підприємств
закладає підвалини для нарощуванE
ня їх інвестиційної привабливості.
Системне, комплексне фінансування
розвитку виробничого потенціалу вважаємо за
можливе ототожнювати з ринковою адаптаE
цією підприємства, що вирішує завдання його
переходу до економічного зростання та стійкоE
го розвитку.

У сучасних умовах процес концентрації реE
сурсів на одиницю земельної площі як основа
інтенсифікації сільськогосподарського виробE
ництва повинен супроводжувати процес інноE
ваційних технологічних змін основних галузей
АПВ. Інноваційна діяльність в садівництві, на
думку Ю.О. Нестерчук та О.С. Тупчій, супроE
воджує процеси створення нових та відтворенE
ня існуючих насаджень, та пов'язана з відповіE
дними інвестиціями [11]. Вважаємо вартою уваE
ги пропозицію щодо створення в галузі спеціаE
лізованих інноваційних фондів, за рахунок
яких стимулюватиметься закладання інтенсивE
них багаторічних насаджень, з філіями у садівE
ничих регіонах [12].

Поряд з ресурсними можливостями інтенсиE
фікації садівництва інноваційний характер
підприємництва є основою сталого розвитку
галузі. За умови запровадження нових техноE

логій спостерігається покращення якісних хаE
рактеристик праці й капіталу та збільшення їх
продуктивності. Інноваційна діяльність у садівE
ництві пов'язана з розвитком вітчизняної галуE
зевої науки, зі здатністю науковоEдослідних усE
танов садівництва продукувати ідеї, розробляE
ти концепції розвитку галузі і виготовляти нові
продукти (сорти, типи насаджень, садивний маE
теріал), проводити апробацію інноваційно нових
продуктів і цим заохочувати підприємства до
запровадження інноваційноEінвестиційних техE
нологій виробництва і просувати на ринок плоE
доягідну продукцію з новими споживчими якоE
стями, які орієнтовані на задоволення існуючих
потреб населення регіону [13].

Науковий потенціал у розвинених країнах
формується за покриття державою 20—50% виE
датків на прикладні дослідження та 50—70% —
на фундаментальні. У США 6—7 % видаткової
частини державного бюджету становлять виE
датки на науку. У Франції, Великобританії,
Німеччині, Італії цей показник коливається в
межах 4—5 %, Японії — 3—3,5 %, в Україні —
1—1,5 % [14].

Розробка заходів щодо реалізації механізму стійкого 
розвитку та його ефективності 
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розвитку підприємства 
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Обґрунтування методів управління розвитком 
підприємства

Визначення суб’єктів управління та напрямів впливу 
на розвиток підприємства 

Формування принципів сталого розвитку 
підприємства

Моніторинг результатів 

Впровадження розроблених заходів 

Поставлені завдання 
щодо стійкого розвитку 
підприємства вирішені 

Коригування 
заходів 

Рис. 2. Алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку
садівничих підприємств

Джерело: розробка автора.
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Державне стимулювання інноваційного
розвитку промислового садівництва передбаE
чає державну підтримку в межах програм "зеE
леного" та "жовтого" кошиків, що об'єднують
заходи, не пов'язані з торгівлею і виробництE
вом, а також заходи внутрішньої підтримки з
непрямим впливом (наукові дослідження,
підготовка і підвищення кваліфікації кадрів,
дорадництво, сприяння збуту; забезпечення
гарантованого доходу товаровиробникам та
удосконалення системи землекористування;
сприяння структурній перебудові виробництE
ва; дотації на плодоягідну продукцію; компенE
сація частини витрат на мінеральні добрива і
засоби захисту рослин; цінова підтримка;
пільгове кредитування товаровиробників; спиE
сання боргів; пільги на транспортування плоE
доягідної продукції тощо) [15].

Такі заходи сприяють досягненню стратеE
гічної мети розвитку садівництва, обгрунтоваE
ної у Галузевій програмі розвитку садівництва
України на період до 2025 року [16], яка передE
бачає стабілізацію та нарощування виробницE
тва плодів і ягід; забезпечення потреб населенE
ня та внутрішнього ринку, розширення експорE
ту конкурентоспроможної продукції галузі;
забезпечення розширеного відтворення виробE
ництва; стимулювання органічного виробницE
тва; інтенсифікацію галузі на основі викорисE
тання досягнень науки й передового досвіду.

ВИСНОВКИ
Перехід до ринкового типу господарюванE

ня, сучасний етап реалізації аграрної реформи
з розвитком різних організаційноEправових
форм підприємництва, адаптація вітчизняного
сільського господарства до вимог зовнішнього
ринку у межах глобалізаційних процесів споE
нукають до реалізації адекватної стратегії
стійкого розвитку вітчизняного аграрного секE
тору та окремих бізнесEструктур на основі сиE
стемного підходу.

Розроблений механізм стійкого розвитку
садівничих підприємств сприятиме продукуE
ванню альтернативних управлінських рішень та
обгрунтуванню їх вибору в удосконаленій сисE
темі управління, забезпеченню стабілізації виE
робництва продукції садівництва у межах страE
тегічної рівноваги виробничого процесу та
отримання доходів, достатніх для забезпеченE
ня розширеного відтворення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Жорсткі конкурентні умови ведення аграрE

ного бізнесу за сучасних реалій функціонуванE
ня сільськогосподарських товаровиробників
спонукають до пошуку шляхів нарощування
конкурентоспроможності на рівні конкретних
видів сільгосппродукції, окремих структур
агробізнесу, галузей аграрного виробництва та
продуктових підкомплексів.

І. В. Новицький,
аспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ

МОЖЛИВОСТЕЙ ЗРОСТАННЯ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА

ІНТЕГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО

ПІДКОМПЛЕКСУ
I. Novytskyi,
postgraduate student, Uman National University of Horticulture

ANALYTICAL EVALUATION OF POTENTIAL OPPORTUNITIES
FOR THE IMPROVING COMPETITIVENESS AND INTEGRATION ACTIVITY
OF ENTERPRISES BELONGING TO THE GRAIN PRODUCTS SUBCOMPLEX

У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку зернової галузі у межах основних її виробників та,
зокрема, у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Оцінено регулюючі чинники формування які<
сних показників виробництва зерна, серед яких виділено запровадження прогресивних технологій й оновлення та
оптимізацію складу машинно<тракторного парку сільськогосподарських підприємств. Досліджено вплив на обсяг
виробництва зернової продукції та її асортимент стану та розвитку ринку основних її видів та продуктів харчування.
Зроблено висновки щодо необхідності забезпечення планомірної реалізації науково обгрунтованої інноваційно<інве<
стиційної стратегії стійкого розвитку усіх галузей та підсистем зернопродуктового підкомплексу, виведення на но<
вий рівень інтеграційних взаємодій між ними з врахуванням регіональних особливостей.

The article presents the analysis of a current state and development trends of grain production industry within its
main producers and agrarian enterprises of Cherkassy region in particular. Regulating factors for the formation of quality
indexes of grain production were evaluated, among which introduction of progressive technologies, renovation and
optimization of machine and tractor fleet were singled out. The influence on the production volumes of grain products
and its product range, the state and development of the market of its main types and foodstuffs have been studied. It is
concluded that it is necessary to provide systematic implementation of science<based, innovation<investment strategy
of sustainable development of all branches and subsystems of grain product subcomplex, to take integration cooperation
among them to a new level, taking into account regional peculiarities.

Ключові слова: зернопродуктовий підкомплекс, зернова продукція, сільськогосподарські
підприємства, інтеграція, конкурентоспроможність, стійкий розвиток.

Key words: grain products subcomplex, grain products, agrarian enterprises, integration,
competitiveness, sustainable development.

Враховуючи стратегічне значення зернопроE
дуктового підкомплексу, продукція якого станоE
вить основу експортного потенціалу вітчизняноE
го аграрноEпромислового виробництва та форE
мує левову частку доходів сільськогосподарських
товаровиробників, а також бюджетів усіх рівнів,
забезпечення його конкурентоспроможності
стає першочерговим завданням господарського,
регіонального та національного рівня.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасний науковий дороE
бок щодо розвитку зернопроE
дуктового підкомплексу є
структурованим та носить чаE
стковий характер. В опубліE
кованих протягом останніх
років працях рідко аналіE
зується та оцінюється цілісE
ний розвиток підкомплексу,
збалансованість його складоE
вих. Натомість поширені пубE
лікації з проблем ефективноE
го функціонування зерновоE
го підкомплексу [1; 2], зерноE
вого господарства [3] отоE
тожнюючи ці поняття та хаE
рактеризуючи їх як зернову
галузь, безвідносно її харакE
теристик як підкомплексу у
складі комплексу вищого поE
рядку.

У результаті узагальнення
теоретичних основ функціонування зернопроE
дуктового підкомплексу та особливостей суE
часного етапу його розвитку слід констатуваE
ти значні відхилення розвитку цієї економічної
системи від реалізації стратегічних принципів
сталого розвитку. ОрганізаційноEекономічна
розрізненість його учасників, відсутність
органів управління є значною перешкодою у
досягненні синергетичного ефекту на регіоE
нальному та національному рівнях.

Отже, залишається низка теоретикоEметоE
дичних проблем, вирішення яких базується на
поглибленому аналізі сучасного етапу розвитE
ку відкритих динамічних систем аграрноEпроE
мислового виробництва, в т.ч. зернового госE
подарства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є вивчення стану і тенE

денцій розвитку зернового господарства та
формування аналітичної основи для удосконаE
лення системи управлінських рішень з регулюE
вання факторів стійкого розвитку зерновиробE
ництва у сільськогосподарських підприємствах
регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Слід підтвердити загальну тенденцію до

значного збільшення валового виробництва
зерна в аграрному секторі України із загальним
темпом зростання за аналізований період

270,2%, з 24459 тис. т у 2000 р., до 66088 тис. т у
2016 р. [4].

Аналогічна тенденція прослідковується у
формуванні та використанні потенціалу зерноE
вої галузі Черкаської області, яка забезпечує
більш ніж 6 % загального виробництва зерна
протягом останніх п'яти років. При цьому в
аналізованому регіоні спостерігається стабільE
ність кількісного фактору виробництва (табл.
1).

Загальна площа посіву зернових та зерноE
бобових в області зросла на 13,8 тис. га. При
цьому товаровиробники наростили площі пшеE
ниці на 19,6 тис. га та кукурудзи на зерно на
28,5 тис. га при значному скороченні площі ячE
меню з 103,3 тис. га в 2012 р. до 69,7 тис. га у
2016 р. Урожайність зернових і зернобобових
культур зросла на 10,8 ц/га і становить у звітноE
му 2016 р. 62,1 ц/га, що на 16 ц/га (34,7 %) вище
загальноукраїнського рівня. Найбільше відносE
не зростання виробництва продукції з 1 га споE
стерігається по ячменю (на 8,5 ц/га), при його
найменшому значенні на початку та у кінці анаE
лізованого періоду (32,3, 40,8 ц/га відповідно)
порівняно з іншими зерновими культурами.

Зернове виробництво — стабільно прибутE
кова галузь сільського господарства, яка забезE
печує сталі надходження виручки сільгосптоE
варовиробникам на рівні, необхідному для
здійснення розширеного відтворення. Це поясE
нює значні темпи нарощування виробництва

Культури 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. до 
2012 р. (%) 

Зібрана площа, тис. га 
Зернові та 
зернобобові, 
всього 

645,2 655,1 635,7 645,1 659,0 102,1 

в т. ч.  
 пшениця 213,9 207,8 210,2 254,6 233,5 109,2 

 ячмінь 103,3 87,9 81,0 74,0 69,7 67,5
 кукурудза на 
 зерно 302,0 339,4 325,8 296,4 330,5 109,4 

Урожайність з 1 га, ц
Зернові та 
зернобобові, 
всього 

51,3 62,1 58,2 58,1 62,1 121,1 

в т. ч. 
 пшениця 43,6 51,2 50,4 50,5 52,6 120,6 

 ячмінь 32,3 33,8 37,1 40,1 40,8 126,3
 кукурудза на  
 зерно 66,0 78,4 70,2 71,1 75,5 114,4 

Валовий збір, тис. т
Зернові та 
зернобобові, 
всього 

3310,6 4068,5 3699,7 3745,5 4091,7 123,6 

в т. ч. 
 пшениця 933,2 1063,1 1060,1 1285,8 1227,3 131,5 

 ячмінь 333,1 297,4 300,7 296,7 284,9 86,0 
 кукурудза на 
 зерно 1992,0 2662,7 2286,8 2106,2 2495,6 125,3 

Таблиця 1. Динаміка виробництва зернових культур
у Черкаській області

Джерело: розраховано автором на основі [4].
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зернової продукції усіма категоріями госпоE
дарств у перші роки незалежності України.

Основними виробниками зерна в Черкаській
області традиційно є сільськогосподарські
підприємства усіх форм власності та господаE
рювання (табл. 2). Цими підприємствами проE
тягом останніх п'яти років забезпечувалося від
86,2 % (2016 р.), до 88,2 % (2012, 2013 рр.) заE
гального обсягу виробництва зернових та зерE
нобобових культур. Крім того, саме ці товароE
виробники досягають більшої, ніж в середньоE
му по області, урожайності зернових. У 2016 р.
це відхилення становить 4,8 %. У сільськогосE
подарських підприємствах дає результати у
вигляді щорічного зростання урожайності зерE
нових комплекс агротехнічних та організаційE
них заходів. Урожайність у звітному 2016 р. стаE
новить 65,1 ц/га, що на 22,6 % вище, ніж у поE
чатковому 2012 р.

Збільшення виробництва зерна в господарE
ствах населення становить 22,1 % проти початE
ку періоду, а їх частка у загальному виробE
ництві найвища в 2016 р. і становить 13,8 %. Їх
урожайність дещо нижча, ніж в середньому по
району та становить 70,5 % від рівня урожайE
ності сільськогосподарських підприємств.

Останні п'ять років стабільної динаміки
розвитку зернового господарства Черкаської
області зі зростанням обсягів виробництва за
рахунок інтенсивного фактору — урожайності,
досягнуто переважно за рахунок сільськогосE
подарських підприємств, які забезпечують
основну сировинну базу зернопродуктового
підкомплексу області.

Багаторічні дослідження науковців агроноE
мічного напряму довели, що регулюючим чинE
ником формування врожайності зернових з
високим якісним показником, поряд з іншими,
є рівень мінерального живлення цих культур.
Застосування раціональної системи добрив має

передбачати не лише забезпечення вагомих
приростів врожайності, але й отримання екоE
номічного ефекту. При цьому важливою умоE
вою є спрямування системи добрив на відтвоE
рення і збереження родючості грунту [7]. В
сільськогосподарських підприємствах ЧерE
каської області протягом 2012—2016 рр. плоE
ща зернових, удобрена мінеральними добриваE
ми, зменшилась на 5 %, тоді як органічні добE
рива були внесені на площі, більшій у 1,5 раза
(табл. 3).

Групуючи основні фактори впливу на розE
виток вітчизняного зернового господарства,
більшість дослідників доводять визначальну
роль фінансового та обслуговуючого блоків,
що стримують запровадження прогресивних
технологій, й оновлення та оптимізацію машинE
ноEтракторного парку сільськогосподарських
підприємств [8]. Адже матеріальноEтехнічна
база зернової галузі є застарілою, виснаженою
та не відповідає потребам галузі. Як наслідок,
подовження строків виконання технологічних
операцій, що призводять до втрат урожаю на
рівні 7—10 млн т, зростання собівартості зерE
на [9].

Динаміка посівних площ та урожайності
зернових в сільськогосподарських підприємE
ствах області, що формують валові збори проE
дукції галузі, одночасно є похідними від рівня
забезпеченості ресурсами (табл. 4).

Кількість тракторів усіх типів та потужності
в сільськогосподарських підприємствах ЧерE
каської області за останні п'ять років скороE
тилась на 591 од., або на 7,8 %. Одночасно зі
скороченням силових машин спостерігається
така ж тенденція по робочих машинах. Так, у
2016 р. підприємства області використовують
менше сівалок, культиваторів, борін проти
2015 р. відповідно на 9,9, 5,7, 19,1 %. Протягом
досліджуваного періоду лише придбання плугів

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
2016 р. 

значення 
показників 

% до усіх 
категорій 

2016 р. до 
2012 р., % 

Усі категорії господарств
Площа, тис. га 645,2 655,1 635,7 645,1 659,0 100 102,1 
Урожайність з 1 га, ц 51,3 62,1 58,2 58,1 62,1 100 121,1
Валовий збір, тис. т 3310,6 4068,5 3699,7 3745,5 4091,7 100 123,6

Сільськогосподарські підприємства
Площа, тис. га 549,4 554,3 533,1 540,7 555,0 84,2 101,0
Урожайність з 1 га, ц 53,1 64,7 60,3 60,1 65,1 104,8 122,6 
Валовий збір, тис. т 2919,2 3589,2 3213,5 3250,5 3614,0 86,2 123,8

Господарства населення
Площа, тис. га 95,8 100,8 102,6 104,4 104,0 15,8 108,6
Урожайність з 1 га, ц 40,8 47,6 47,4 47,4 45,9 73,9 112,5
Валовий збір, тис. т 391,3 479,3 486,2 495,0 477,7 13,8 122,1 

Таблиця 2. Виробництво зернових і зернобобових культур в Черкаській області за категоріями
господарств

Джерело: розраховано автором з використанням [5; 6].
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перевищувало списання, тому їх кількість
у розпорядженні господарюючих суб'єктів у
2016 р. становить 2881 одиниць проти 2847 в
2012 р.

Синхронно скорочується зальна енергетичE
на потужність технічних засобів (на 6,2 %) та
їх частка, що припадає на 100 га загальної поE
сівної площі (з 203 до 195 кВт).

Скорочення по зернозбиральним та кукуE
рудзозбиральним комбайнам становить 17,2 %.
За нормативного навантаження на 1 комбайн
посівів зернових, колосових і бобових культур
на рівні 110—125 га, у сільськогосподарських
підприємствах досліджуваного регіону це поE
казник у 2016 р. становить 497 га.

Зменшення кількості основних технічних
засобів у сільськогосподарських підприємE
ствах, високий рівень їх зносу, недостатні темE
пи модернізації машинноEтракторного парку,
зниження коефіцієнта технічної готовності
техніки позначається на збільшенні показників

навантаження окремих видів угідь на одиницю
техніки. При цьому спостерігається порушенE
ня якості виконання основних технологічних
операцій, що є неприпустимим за умов запроE
вадження прогресивних ресурсоощадних техE
нологій в основних галузях сільськогоспоE
дарського виробництва. В таких умовах актуаE
лізується питання удосконалення системи маE
теріальноEтехнічного забезпечення суб'єктів
аграрного підприємництва на основі розвитку
розгалуженої мережі підприємств з надання
технічних послуг, налагодженню прямих
зв'язків між виробниками та споживачами маE
теріальних і технічних засобів, створення кооE
перативів зі спільного використання техніки
[11], включення до інтеграційних процесів
відповідних обслуговуючих підприємств та поE
стачальницьких організації на взаємовигідних
умовах [12].

На обсяг виробництва сільськогосподарсьE
кої продукції та її асортимент в сучасних умоE

Таблиця 3. Внесення добрив під зернові культури в сільськогосподарських підприємствах
Черкаської області

Джерело: розраховано автором на основі даних Головного управління статистики в Черкаській області.

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. до 
2012 р., % 

Внесено мінеральних добрив (у 
пож. реч.) під зернові, всього, 
тис. ц 

273,2 254,2 244,6 266,6 283,2 103,7 

Внесено мінеральних добрив на 
1 га посіву зернових, кг 

97 100 103 98 112 115,5 

Площа зернових, удобрена 
мінеральними добривами, тис. га 

248,8 228,8 216,3 245,9 236,7 95,1 

% площі, удобреної 
мінеральними добривами 

88,6 90,5 90,8 90,4 93,6 + 5 в.п. 

Внесено органічних добрив під 
зернові, всього, тис. т 

180,4 211,6 197,7 157,2 156,0 86,5 

Внесено органічних добрив на  
1 га посіву зернових, т 

0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 100,0 

Площа зернових, удобрена 
органічними добривами, тис. га 

5,4 5,8 10,3 6,4 8,4 155,6 

% площі, удобреної органічними 
добривами 

1,9 2,3 4,3 2,3 3,3 + 1,4 в.п. 

Таблиця 4. Наявність техніки в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області

Джерело: розраховано автором з використанням [10].

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
2016 р. 2016 р. до 

2012 р., % на кінець 
року придбано 

Наявність, од.: 
трактори 

7545 7338 6980 6511 6954 195 92,2 

зерно- та кукурудзо-
збиральні комбайни 

1600 1457 1368 1213 1325 32 82,8 

сівалки 3542 3422 3296 3076 3192 69 90,1 
плуги 2847 2899 2821 2710 2881 105 101,2 
культиватори 3132 3195 2998 2792 2953 81 94,3 
борони 16875 16915 14738 13498 13655 73 80,9 
Наявність 
енергетичних 
потужностей, тис. кВт 

1975 1923 1775 1642 1853 - 93,8 

в т. ч. на 100 га 
посівної площі, кВт 

203 198 184 172 195 - 96,1 
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вах вирішальний вплив має стан та
розвиток ринку основних її видів
та продуктів харчування. ДемоноE
полізація заготівельної системи
вітчизняного зернового ринку має
наслідком розширення каналів реE
алізації за рахунок вільного вибоE
ру бізнесEпартнерів серед підприE
ємств переробної промисловості,
можливість формування значних
партій зерна для реалізації на
біржі, організації власної збутової
мережі тощо. За останні п'ять років
сільськогосподарські підприємE
ства Черкаської області скоротиE
ли обсяги реалізації основної проE
дукції зернової галузі з 2605,5 тис.
т у 2012 р. до 2374,0 тис. т у 2016 р.
(табл. 5).

До 2015 р. в регіоні спостеріE
галась тенденція до нарощення
обсягів реалізації зернових та
зернобобових культур з найбільшим за досE
ліджуваний період показником 2730,7 тис. т
у 2015 р. Проте протягом 2016 р. сільськоE
господарські підприємства реалізували на
13,0 % менше зерна ніж в попередньому 2015
р. та майже на 9,0 % — проти початкового
2012 р .  При цьом у слід констатувати
збільшення обсягів переробки зерна на власE
них потужностях з 69,0 тис. т у 2012 р., до
79,5 тис. т у 2016 р. Зростають також запаси
зерна, які підприємства формують на кінець
року. У 2016 р. їх обсяги перевищили рівень
2012 р. на 53,8 % і становлять 761,7 тис. т, або
21,1 % від загального виробництва зернових

і зернобобових культур в сільськогоспоE
дарських підприємствах.

Аналіз структури реалізації зерна дозволяє
робити висновки про її зміни за період з 2012 р.
по 2015 р., коли Державна служба статистики
оприлюднювала такі дані в межах регіонів та
категорій господарств. У звітності за 2016 р.
такі дані відсутні. Проте можна обгрунтовано
стверджувати про стабільно високі відсотки
реалізації товарного зерна через зернотрейE
дерів безпосередньо в сезон його збирання
(86,5 % у 2015 р.), що більшість дослідників хаE
рактеризують як негативну сторону збутової
діяльності господарюючих суб'єктів, називаюE
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Рис. 1. Динаміка рівня товарності зерна в сільськогосподарських підприємствах
Черкаської області

Джерело: складено автором з використанням [13].

Таблиця 5. Динаміка та структура реалізації зерна
сільськогосподарськими підприємствами Черкаської

області

Примітка: * відсутні дані.
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [13].

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
2016 р. 
у % до 
2012 р. 

Реалізовано зерна 
всього, тис. т 

2605,5 2573,0 2356,0 2730,7 2374,0 91,1

у т. ч. переробним 
підприємствам 

144,2 228,7 176,2 234,6 251,7 174,5

населенню в рахунок 
оплати праці 

4,3 5,1 4,5 3,5 -* -

у рахунок орендної 
плати 

111,1 115,8 104,1 107,9 -* -

на ринку та у торго-
вельній мережі 

26,7 22,5 19,8 21,9 -* -

іншим суб’єктам 2319,3 2200,9 2051,5 2362,7 -* -
Середня ціна 
реалізації зерна, грн 

1539,4 1280,7 1863,6 3078,4 3523,0 228,9

Перероблено зерна на 
власних потужностях 
та на давальницьких 
засадах, тис. т 

69,0 63,2 60,3 49,6 79,5 115,2

Наявність зерна на 
кінець року, тис. т 

495,2 627,8 716,5 556,0 761,7 153,8
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чи основними причинами цього необхідність
погашення накопичених значних боргових зоE
бов'язань перед постачальниками сировинних
ресурсів та техніки, а також відсутність розвиE
неної інфраструктури, що забезпечує
стабільність і прозорість ринкового товарообE
міну в процесі руху продукції від виробника до
споживача [19]. Крім того, більшість сільськоE
господарських підприємств не мають власних
зерноочисних та зерносушильних потужносE
тей, приміщень для сушіння та зберігання зерE
на, а недовіра до кооперативної форми органіE
зації аграрного бізнесу у її виробничій та обE
слуговуючій складовій призводить до значних
обмежень щодо реалізації гуртових партій зерE
на на біржі.

У 2016 р. сільськогосподарські підприємства
на 74,5 % збільшили реалізацію зерна переробE
ним підприємствам порівняно з 2012 р. ЗменE
шується обсяг (з 4,3 тис. т у 2012 р., до 3,5 у 2015 р.)
і частка (на 0,1 в. п.) продажу зерна населенню
у рахунок оплати праці. Така ж тенденція споE
стерігається щодо реалізації зерна в рахунок
орендної плати за земельні та майнові паї та
реалізації на місцевих ринках й у власних торE
говельних мережах.

Неврегульованість проблеми недосконалої
цінової політики впливає на характер формуE
вання середніх реалізаційних цін на зерно
сільськогосподарських підприємств, що встаE
новлюються довільно комерційними структуE
рами. Крім того, більшість аграрних товаровиE
робників не мають власної довгострокової марE
кетингової стратегії, не розробляють планів
ефективного просування та збуту основних
видів сільськогосподарської продукції, тому не
мають впливу на формування цін на них (рис.
1).

За прогнозними даними продовольчої
сільськогосподарської організації об'єднаE
них націй стосовно пшениці отримано більш
високий врожай, порівняно із плановим, що
вплинуло на збільшення запасів зерна та конE
куренції серед експортерів, наслідком чого
стала негативна тенденція щодо рівня цін
[14]. Саме ця організація спрогнозувала зниE
ження обсягів реалізації зернових у звітноE
му році, що підтверджується даними сільE
ськогосподарських підприємств Черкаської
області.

ВИСНОВКИ
Підвищення продуктивної сили чинників

стійкого розвитку зернопродуктового підкомE
плексу у його основній складовій — зерновоE
му господарстві забезпечується не лише за раE

хунок ощадного використання ресурсного поE
тенціалу, але й освоєнням інновацій. Задля карE
динального прориву у цьому напрямі необхідE
но розробити та забезпечити планомірну реаE
лізацію науково обгрунтованої інноваційноE
інвестиційної стратегії стійкого розвитку усіх
галузей та підсистем зернопродуктового
підкомплексу, виведення на новий рівень інтегE
раційних взаємодій між ними з врахуванням
проаналізованих у статті регіональних особлиE
востей розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Енергозбереження на підприємстві є однією

з найактуальніших проблем, з якою стикаєтьE
ся промисловість. Енергоресурси постійно зроE
стають в ціні і водночас попит на них зростає.
У загальній сумі витрат будьEякого підприE
ємства витрати на енергоресурси часто переE
вищують всі інші. РесурсоE та енергозбереженE
ня — проблема багатогранна і нагальна. Для
підприємств вона більш ніж актуальна, оскільE
ки енергоресурси є одним з основних джерел
життєзабезпечення будьEякого господарськоE
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE ENERGY#SAVING SYSTEM OF THE ENTERPRISE

У роботі розглянуто заходи енергозбереження на підприємстві та аналіз їх ефективності. Описано методику
визначення економічної ефективності заходів енергозбереження, що поширюються на всі підприємства й органі<
зації.

У роботі розраховано економічну ефективність проведення енергозберігаючих заходів з метою вибору найкра<
щого з декількох можливих варіантів.

Запропоновано методику оцінювання ефективності функціонування механізму енергозбереження підприємства,
яка дозволить об'єктивно та комплексно проаналізувати ефективність енергозбереження з врахуванням специфіки
діяльності підприємства.

The paper considers energy saving measures at an enterprise and analyzes their efficiency. The method of determining
the economic efficiency of energy saving measures, which extends to all enterprises and organizations, is described.

In this work the economic efficiency of energy saving measures is calculated in order to choose the best of several
possible options.

The proposed methodology for evaluating the efficiency of the mechanism of energy conservation of the enterprise,
will allow to objectively and comprehensively analyze the efficiency of energy saving, taking into account the specifics of
the enterprise.

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, енергозберігаючі заходи, напрями
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го об'єкта. Підприємства витрачають свої
фінанси на сировину і матеріали, паливо, на
експлуатаційні роботи, але найдорожчим є опE
лата за енергетичну складову.

Таким чином, енергозбереження має бути
одним з пріоритетних напрямів економічної
політики промислового підприємства. ВодноE
час сьогодні пильної уваги заслуговує оцінка
ефективності енергозбереження та її складоE
вих, яку необхідно враховувати при подальшій
розробці цільових програм енергозбереження
і сценаріїв їх реалізації.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням оцінки ефективності енергоE
ощадної системи підприємства присвячено роE
боти таких учених, як: Є.М. Ахромкін, В.В. Бевз,
Н.О. Бойко, В.В. Джеджула, Г.М. Калетнік,
С.В. Лелюк та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз ефективності енергоE

ощадної системи підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Енергозберігаючі заходи здатні звести до

мінімуму непотрібні втрати енергії, що сьогодні
є одним з пріоритетних напрямів не тільки на
державному рівні, а й на рівні кожного окремо
взятого підприємства. Це пов'язано з дефіциE
том основних енергоресурсів, зростаючою варE
тістю їх видобутку, а також з глобальними екоE
логічними проблемами.

Впровадження енергозберігаючих техноE
логій в господарську діяльність підприємств є
одним з важливих кроків у вирішенні багатьох
екологічних проблем — зміни клімату, забрудE
нення атмосфери, виснаження копалин реE
сурсів та інше [1].

Для енергозбереження характерна висока
економічна ефективність. Витрати на тонну
умовного палива, отримані за рахунок енергоE
збереження в декілька разів менші за витрати
на його закупівлю. Тому підвищення енергоеE
фективності та енергозбереження стає дійсно
стратегічною лінією розвитку економіки та
соціальної сфери на найближчу та подальшу
перспективу.

Реалізація потенціалу енергозбереження
полягає в структурноEтехнологічній перебудові
економіки регіону і подальшому удосконаленні
адміністративних та економічних механізмів,
що сприяють підвищенню енергоефективності
та енергозбереження [7].

Економія енергії — це ефективне викорисE
тання енергоресурсів за рахунок застосуванE
ня інноваційних рішень, які втілені технічно,
обгрунтовані економічно, прийнятні з екологE
ічної та соціальної точок зору і не змінюють
звичного способу життя [2].

Енергетика України значною мірою баE
зується на імпорті енергетичної сировини —
нафти, газу, бензину — ціна на яку постійно
зростає і ця тенденція буде посилюватися з
року в рік, оскільки видобуток викопних джеE
рел енергії скорочується і в найближчій персE
пективі запаси цих енергоносіїв будуть вичерE
пані. Підвищити енергетичну безпеку можна

завдяки використанню відновлюваних джерел
енергії.

 На сьогодні їх частка є незначною, проте
спостерігається широке їх впровадження в баE
гатьох країнах світу. Специфіка наявного реE
сурсного потенціалу окремої держави є визнаE
чальною у розвитку відновлюваних джерел
енергії.

Для України поширення їх використання в
загальному енергобалансі із одночасним впроE
вадженням енергозберігаючих технологій
сприятиме не тільки підвищенню енергозабезE
печення, але й покращенню екологічних параE
метрів суспільства [9].

Умовно сучасні енергозберігаючі заходи
можна поділити на кілька видів, залежно від
сфер застосування:

— енергозберігаючі заходи на виробництві;
— енергозберігаючі заходи у транспорті;
— енергозберігаючі заходи індивідуальноE

го споживання;
— енергозберігаючі заходи загального споE

живання.
Основні напрями і способи енергозбереE

ження (рис. 1):
— економія електричної енергії (освітленE

ня, електропривод, електрообігрів та електроE
плити, холодильні установки та кондиціонери,
споживання побутових і промислових приE
строїв, зниження втрат в електромережі);

— економія тепла (зниження тепловтрат,
підвищення ефективності систем теплопостаE
чання);

— економія води (водозабір, споживання у
побуті та на виробництві, зниження втрат і
підвищення ефективності систем водопостаE
чання);

— економія газу (споживання в побуті та на
виробництві, зниження втрат і підвищення
ефективності систем газопостачання);

НАПРЯМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

економія електричної енергії 

економія палива 

економія газу 

економія води 

економія тепла 

Рис. 1. Основні напрями енергозбереження
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— економія палива (зниження споживання
в двигунах внутрішнього згоряння, альтернаE
тивні види та гібридні системи, зниження втрат
і підвищення ефективності виробництва елекE
тричної та теплової енергії).

Енергозбереження — це реалізація компE
лексу організаційних, правових, виробничих,
наукових, економічних, технічних та інших заE
ходів, спрямованих на раціональне використанE
ня та економне витрачання паливноEенергетичE
них ресурсів. Крім того, в систему економії
енергії включають заходи із залучення в госE
подарський оборот поновлюваних джерел
енергії.

Енергозбереження — дуже важливе завE
дання зі збереження природних ресурсів.

Енергоефективність — ефективне (раціоE
нальне) використання енергетичних ресурсів.
Використання меншої кількості енергії для заE
безпечення того ж рівня енергетичного забезE
печення будівель або технологічних процесів на
виробництві. Ця галузь знань перебуває на стиE
ку інженерії, економіки, юриспруденції і соціоE
логії.

Поняття "енергоефективність" означає доE
сягнення певного результату, наприклад, опаE
лення будинку, з використанням меншої
кількості енергії, ніж потрібно зазвичай. Хто
ефективно використовує енергію, той запобіE
гає зловживанням ресурсами та охороняє наE
вколишнє середовище.

На відміну від енергозбереження (заощадE
ження, збереження енергії), головним чином
спрямованого на зменшення енергоспоживанE
ня, енергоефективність (корисність енергоспоE
живання) — корисне (ефективне) витрачання
енергії. Енергозбереження відрізняється від
енергоефективності, яке стосується викорисE
тання меншої кількості енергії за тієї самої поE
слуги .

Наприклад, менше користуватись авто —
заощадження енергії, а використовувати авто
з меншою витратою палива, або електромобіль —
енергоефективність. Але і енергозбереження,
і енергоефективність є технологіями зменшенE
ня використання енергії [8].

Хоча енергозбереження і зменшує спожиE
вання енергетичних ресурсів, його результатом
може бути зростання якості довкілля, націоE
нальної безпеки та особистої фінансової безE
пеки. Енергозбереження знаходиться на верE
шині сталої енергетичної ієрархії.

При визначенні енергозберігаючих заходів
доцільних до впровадження, на першому етапі
розглядаються всі можливі напрями скороченE
ня енергоспоживання. Для реалізації потенE

ціалу енергозбереження враховуються загальні
основні напрями підвищення ефективності
енергоресурсів на підприємствах.

З переліку енергозберігаючих заходів у поE
дальшому розглядаються ті, що здатні принесE
ти найбільший енергозберігаючий ефект в певE
них економічних та технологічних умовах при
помірних витратах підприємства.

Енергозберігаючий ефект можна отримати
через проведення реконструкції системи та встаE
новлення енергозберігаючих систем [6]. Часто
витрати на енергоресурси підприємства розрахоE
вуються на основі нормативних показників.

У результаті впровадження енергозберігаE
ючих заходів здійснюється аналіз ефективності
енергоощадних систем. Аналіз здійснюється
шляхом розрахунку дисконтованої суми надE
ходжень за реалізовану продукцію, яка отриE
мана в результаті використання нового обладE
нання та новітніх технологій.

В умовах економічної самостійності підприE
ємств основним критерієм оцінки економічної
ефективності енергозберігаючих заходів є приE
буток, що залишається в розпорядженні
підприємства. Вплив на прибуток підприємства,
витрат та результатів, пов'язаних з реалізацією
заходів для енергозбереження, визначається
співвідношенням заходів та факторів, що маE
ють позитивний та негативний вплив на показE
ники економічної діяльності підприємства [3].

До основних факторів позитивного впливу
на прибуток підприємства можуть бути віднеE
сені [4]:

1) можливе збільшення продуктивності техE
нологічних установок та обладнання в разі
впровадження заходів щодо енергозбереженE
ня, зниження енерговитрат на одиницю проE
дукції та поліпшення її якості;

2) економія енергоE та інших ресурсів, що
приводить до зниження матеріальних витрат та
собівартості продукції;

3) скорочення платежів (збору) підприємE
ства за забруднення навколишнього середовиE
ща в зв'язку із зменшенням кількості витрачеE
них паливноEенергетичних ресурсів.

Пропонується такий алгоритм вибору енерE
гозберігаючих заходів за даними умовного
підприємства. Для умовного підприємства
відомі потреби в енергоресурсах. Згідно з техE
нологічними можливостями та наявністю реE
сурсів обираються типи джерел енергії, що
можуть бути застосовані на даному об'єкті.

На підприємстві використовуються перE
винні види енергії, що закуповуються у місцеE
вих енергопостачальних організаціях у вигляді
електроенергії, природного газу, води.
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Річне споживання й витрати на енергоносії
показані в табл. 1.

Електроенергія й природний газ у загальE
ному енергоспоживанні підприємства становE
лять відповідно 29% і 61%. Однак за вартісниE
ми співвідношеннями інше: електроенергія —
60,8%, природний газ — 24,2%.

Суб'єктами енергозбереження можуть бути
технологічні процеси, підрозділи підприємства,
окремі виробничі ланки, системи створення
мікроклімату, інженерні мережі, будівлі, сисE
теми енергетичного менеджменту тощо [5]. У
загальному випадку енергоспоживання підприE
ємства розраховується за формулою:

W = Q + E + П  (1),
де Q — теплове споживання;
Е — електричне споживання;
П — водоспоживання.
Отже, аналізуючи таблицю 1 "Загальне споE

живання енергоносіїв та їх вартість за рік" на
підприємстві можна побачити, що найбільшу
частку у річних витратах займає електроенерE
гія — 60,8 % із сумою річних витрат — 120000
ум. од., а найменшу частку у річних витратах
займає вода — 15 % із сумою річних витрат —
1800 ум. од.

Структуру енергетичного споживання визE
начають складанням аналітичного і синтетичE
ного балансів, що представлено у таблиці 1 та
рисунку 2. Аналітичний паливноEенергетичний
баланс визначає глибину і характер викорисE
тання паливноEенергетичних ресурсів з розE
поділом загальних витрат на корисне викориE
стання та втрати [7].

Загальне споживання енергоносіїв та їх
вартість за рік проводяться з обов'язковим
проведенням аналізу різночасових витрат та
результатів для одного та для всіх варіантів
енергозберігаючих заходів у розрахунковому
році.

У результаті підвищення цін на енергореE
сурси вартість електроенергії для підприємE
ства за останній період збільшилася до 45%.

Безсумнівно, зниження рентабельності й
збитковість підприємства — це комплекс екоE
номічних, соціальних, політичних проблем,
уникнення чи зменшення впливу яких потенE

ційно можливо шляхом впровадження системи
дієвих засобів енергозбереження із врахуванE
ням таких аспектів:

— оперативне скорочення енергоспоживанE
ня та енерговитрат на будьEякому підприємстві;

— мінімізація витрат впровадженням енерE
гозберігаючих заходів.

При сучасному здороженні енергоносіїв
витрати на них становлять значну частину
собівартості готової продукції. Зусилля для
пошуку шляхів зниження використання
енергії  часто забирають багато часу та
коштів, а поряд багато дешевшої продукції і
технологій, які споживають традиційні джеE
рела енергії [7].

Тому зниження енерговитрат на підприE
ємстві — найшвидший спосіб підвищення ренE
табельності виробництва, одержання додаткоE
вого прибутку без значних капітальних вклаE
день.

У таблиці 2 наведено загальне споживання
енергоносіїв підприємством та їх вартість на
основі діючих тарифів.

Проілюструємо на рисунку 3 діаграму витE
рат електроенергії підприємства по місяцях.

За отриманими даними формуються баланE
си споживання і витрати енергоносіїв за підE
розділами підприємства, визначаються підрозE
діли та основні технологічні процеси в яких
необхідно проводити енергетичне обстеження

Енергоносій Річне 
споживання 

Річне 
споживання, 

Гкал 

Частка в 
загальному 

енергоспоживанні, 
% 

Річні 
витрати, 
у. од. 

Частка в 
річних 
витратах, 

% 
Електроенергія 3000 тис.к 

Втгод 
583 30,3 120000 60,8 

Природний газ 600 тис. м 3 5455 64,0 48000 24,2 
Вода 30000 м 3 - 5,7 1800 15 
Всього (W) – 8038 100 169800 100 

Таблиця 1. Загальне споживання енергоносіїв умовним підприємством та їх вартість за рік

Вода 15%; 
1800

Електроенер-
гія 30,3%; 

120000

Природний газ 
64%; 48000

Рис. 2. Структура споживання енергоносіїв
та їх вартість за рік
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в першу чергу. Проводиться також обстеженE
ня систем енергозабезпечення.

Найраціональніший варіант енергозберігаE
ючих заходів вибирають на основі розрахунE
ку порівняльної економічної ефективності каE
пітальних вкладень з комплексним аналізом
вартісних і натуральних показників. При виE
борі варіанту використовують варіантний, екE
стремальний метод різниці та узагальненої
різниці.

Важливим фактором вибору оптимального
варіанту для окремо взятого підприємства є
врахування показника ефективності, тобто
аналіз оцінки "результат — затрати".

Для оцінки роботи заходів із енергозбереE
ження можна визначати таку методику розраE
хунку:

1. Коефіцієнт економії:

Ке = ∆W/W (2),
де ΔW — економія енергоресурсу;
W — витрата енергоресурсу;
2. Коефіцієнт можливої економії:

Км = ∆W∑/W (3),
де ΔWΣ — сумарна можлива економія енерE

горесурсу;
W — витрата енергоресурсу;
3. Коефіцієнт реалізації можливої економії

енергоресурсів:

Кр = Ке/Км (4),

де Ке — коефіцієнт економії;
Км — коефіцієнт можливої економії;
4. Коефіцієнт значності цього резерву

економії

Кі = ∆Wі/∑∆Wі  (5),
де ΔWі — економія енергоресурсу у цьоE

му напрямі енергозбереження (іEму захоE
ду).

Питомі показники енергоспоживання
дозволяють на основі норм наближено оціE
нити загальний потенціал економії енергії
[8].

Також серед існуючих методів зниженE
ня витрат на підприємстві можливо знайти
резерви зниження собівартості продукції
при проведенні заходів з енергозбереженE
ня і енергоефективності на підприємстві.

Розглянемо практичне втілення проекE
ту, який полягає у реалізації таких заходів.

1. Підвищення ефективності електричE
ного освітлення в адміністративних приміщенE
нях.

Для прикладу, при обстеженні системи осE
вітлення основних приміщень підприємства
існують такі недоліки:

— низька світловіддача джерел світла, що
не дозволяє забезпечити задовільний світловий
потік при досить великому електроспоживанE
ню;

— недосконалі світлотехнічні характерисE
тики світильників призводять до низької ефекE
тивності використання електроенергії на поE
треби освітлення;

— великі експлуатаційні затрати пов'язані
з придбанням ламп розжарювання, термін
служби яких не перевищує 1000 годин.

Пропонується позбавитись вказаних неE
доліків через проведення реконструкції систеE
ми освітлення із заміною ламп розжарювання
та встановлення енергозберігаючих світильE
ників.

Основу підвищення ефективності викорисE
тання системи освітлення будівлі є заміна ламп
розжарювання на люмінесцентні лампи підвиE
щеної світловіддачі (підвищується на 30—70%),
використання світильників з високим рівнем
енергозбереження і покращеними світлотехнE
ічними характеристиками.

2. Використання електронної пускорегулюE
вальної апаратури.

Місяць Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Сума 

Витрати 
електро-
енергії, 
тис. кВт.г 

156,5 139,6 138,2 152,0 135,4 134,4 125,2 132,1 129,8 128,7 134,0 149,1 1 655 

Таблиця 2. У загальному балансі витрати електроенергії по місяцях
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Рис. 3. Витрати електроенергії по місяцях
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Використання світильників з електронною
пускорегулювальною апаратурою дозволяє
забезпечити рівномірне і м'яке освітлення, митE
тєве запалювання ламп і безшумну роботу
світильників.

Досягається економія електроенергії в розE
мірі 20—25% при збільшенні освітленості на
10—12%, зменшуються затрати на обслуговуE
вання світильників зEза виключення з їх склаE
ду стартерів, конденсаторів.

3. Відключення трансформаторів в неробочі
години.

З метою виключення втрат холостого ходу
трансформаторів пропонується здійснити
кільцювання трансформаторних підстанцій на
стороні низького навантаження та відключити
не завантаженні трансформатори.

4. Автоматизація системи обліку споживанE
ня електроенергії.

Часто витрати енергоресурсів на підприE
ємстві розраховуються на основі нормативних
показників. Пропонується автоматизувати
облік на підприємстві за допомогою автоматиE
зованих систем обліку енергоресурсів та зокE
рема автоматизованої системи обліку електроE
енергії.

Наприклад, для реалізації заходів необхідE
но організувати облік витрат електроенергії.
Загалом система автоматизованого обліку дозE
воляє здійснювати облік обсягів споживання
різних типів енергоресурсів. За рахунок впроE
вадження системи автоматизованого обліку і
контролю споживання енергоресурсів, досягE
нути економії не менше 5%.

Додаткові можливості зниження обсягів
оплати за спожиту електроенергію існують при
використанні зонних приладів обліку електроE
енергії та переведенні ряду технологічних проE
цесів, які використовують електроенергію у
нічні години.

5. Підвищення ефективності зовнішнього
освітлення території підприємства.

Система зовнішнього освітлення території
споживає багато електроенергії. ПропонуєтьE
ся замінити ртутні лампи ДРЛE400 і ДРЛE250 на
натрієві лампи високого тиску ДНаТE250E3
(світловий потік — 25 000 лм, номінальна триE
валість експлуатації 12 000 годин) та ДНаТE100E3
(світловий потік — 9 000 лм, номінальна триE
валість експлуатації 6 000 годин).

6. Оптимізація потужностей електродвиE
гунів.

Ряд технологічних процесів підприємства
поряд із котельнею та системою подачі стисE
неного повітря і системою вентиляції обладE
нанні електроприводами.

Загалом електродвигуни підприємства споE
живають 70% електричної енергії, що витраE
чається за рік. Основними споживачами елекE
троенергії є електродвигуни компресорів, венE
тиляторів, димососів та насосів.

У процесі тривалої експлуатації підприємE
ства при виході їх з ладу електродвигуни заміE
нювались без врахування мінімально необхідE
ної потужності.

У результаті цього навіть на однотипному
обладнанні використовуються двигуни з
різною встановленою потужністю, набагато
перевищуючою необхідне значення. ПропоE
нується проводити постійний моніторинг викоE
ристання потужностей електродвигунів, плаE
нувати їх заміну в залежності від зміни техноE
логічних режимів на менш потужні та високоE
ефективні.

7. Запровадження регульованого електроE
приводу вентиляторів.

На підприємстві встановлюють систему венE
тиляції адміністративного приміщення, яка
складається з електродвигуна і вентилятора,
що працюють 1 рік в одну зміну.

 Електродвигун та вентилятор працюють на
повну продуктивність, тобто весь час спожиE
вають електроенергію.

При регулюванні подачі повітря за традиE
ційною схемою, за допомогою вентилів нереE
гульований за швидкістю електропривод венE
тилятора за 2000 годин використовує 20% елекE
троенергію.

Якщо використовувати регульований за
швидкістю електропривод вентилятора, то зниE
зиться подача, що приведе до відповідного зниE
ження швидкості, тоді величина використаної
енергії зменшиться [2].

Таким чином, за рахунок використання реE
гульованого за швидкістю електропривода венE
тилятора, можна заощадити електроенергію.

Вищеописані заходи із енергозбереження
електроенергії на підприємстві розраховані у
відповідністю з розглянутою методикою і предE
ставлені у вигляді таблиць 3 та 4, які аналізуE
ють величину енергозбереження за рахунок
підвищення ефективності використання елекE
троенергії на підприємстві та економічний
аналіз реалізації запропонованих заходів з
енергозбереження.

 Приблизна сумарна величина енергозбереE
ження за рахунок підвищення ефективності
використання електроенергії на підприємстві
представлено у таблиці 3.

Аналіз таблиці 3 вказує на конкретні дані з
яких можна побачити, що заміна ламп та встаE
новлення світильників зекономить 12500 у. од.,
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які складають 4,2 % від загальної структури
енергозберігаючих заходів. Підвищення ефекE
тивності зовнішнього освітлення території
підприємства — 56035 у. од., які складають
18,9% від загальної структури енергозберігаюE
чих заходів.

Відключення трансформаторів в неробочі
години складає найбільшу частку — 44,5 % від
загальної структури енергозберігаючих заE
ходів — 132000 у. од. Автоматизація системи
обліку споживання електроенергії маю другу
найвагомішу частку у загальній частці струкE
тури енергозберігаючих заходів — 27,9 %, які
зекономлять для підприємства 82750 у. од.

У таблиці 4 наведено дані економічного анаE
лізу реалізації запропонованих заходів з енерE
гозбереження.

Отже, аналізуючи таблицю 4 бачимо, що
найшвидший термін окупності буде при впроE
вадженні нових ламп та світильників — 0,8—2
роки при загальній вартості 3000 у. од. Один з
найдовших термінів окупності буде при заE
провадженні регульованого електроприводу
вентиляторів — 2—4 роки при загальній варE

тості 1200 у. од., найдовший термін окупності
буде при впроваджені заходу з автоматизації
системи обліку споживання електроенергії —
3—6 роки при загальній вартості 20000 у. од.

Зрозуміло, що зі збільшенням обсягів виE
робництва об'єми економії збільшуються.

ВИСНОВКИ
У статті запропоновано методику, яка приE

значена для визначення економічної ефективE
ності заходів з енергозбереження підприємств
та організацій всіх форм власності. Практичне
використання запропонованої методики дозвоE
лить підприємствам здійснювати комплексну
оцінку ефективності енергозберігаючих сисE
тем.

У ході роботи було розраховано: енергоE
споживання умовного підприємства, показник
дисконтованості, чисту зведену вартість, триE
валість строку окупності, величину енергозбеE
реження за рахунок підвищення ефективності
використання електроенергії на підприємстві,
здійснено економічний аналіз реалізації запроE
понованих заходів з енергозбереження.

Назва системи Заходи енергозбереження Потенціал 
у. од % 

Освітлення Заміна ламп та встановлення світильників 12500 4,2 
Використання електронної 
пускорегулювальної апаратури 

5000 1,7 

Підвищення ефективності зовнішнього 
освітлення території підприємства 

56035 18,9 

Системи 
електропостачання 

Відключення трансформаторів в неробочі 
години 

132000 44,5 

Автоматизація системи обліку споживання 
електроенергії 

82750 27,9 

Оптимізація потужностей електродвигунів 1710 0,6 
Запровадження регульованого 
електроприводу вентиляторів 

6360 2,2 

Всього 296355 100 

Таблиця 3. Величина енергозбереження за рахунок підвищення ефективності використання
електроенергії на підприємстві

Таблиця 4. Економічний аналіз реалізації запропонованих заходів з енергозбереження

Заходи 

Обладнання Загальна 
вартість 

встановлення 
у. од. 

Приблизний 
термін 

окупності, 
роки 

Одиниця Вартість,  
у. од. 

Запровадження 
регульованого 
електроприводу 
вентиляторів 

1 шт 1200 1200 2-4 

Оптимізація потужностей 
електродвигунів 1 шт 1000 1000 1,4 

Автоматизація системи 
обліку споживання 
електроенергії 

1 шт 20000 20000 3-6 

Відключення 
трансформаторів в 
неробочі години 

4 шт 3500 14000 1,2 

Підвищення ефективності 
зовнішнього освітлення 
території підприємства 

35 шт 
44 шт 

35*35 
44*30 2545 1,1 

Заміна ламп та 
світильників 100 шт 30 3 000 0,8-2 
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Запропонована методика оцінювання ефекE
тивності функціонування механізму енергозбеE
реження підприємств дозволить об'єктивно та
комплексно проаналізувати ефективність енерE
гозбереження з врахування специфіки діяльE
ності підприємств та виявити резерви його
удосконалення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах постійного зміцнення ринкових

відносин та поступовій інтеграції в економічний
простір західних країн Європи все гострішою стає
конкурентна боротьба на вітчизняних ринках тоE
варів і послуг, що тільки посилюється внаслідок

УДК 338.314

Т. П. Ткаченко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва,
НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ
С. О. Кириченко,
к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва,
НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ
Ф. Н. Аларікі,
бакалавр факультету менеджменту та маркетингу,
НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК

ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. Tkachenko,
Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,
NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv
S. Kyrychenko,
Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,
NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv
F. Alariki,
Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

CONCEPT OF NON#WASTE PRODUCTION AS A FACTOR OF INCREASING
THE PROFITABILITY OF BUSINESS ENTERPRISE

У статті обгрунтовано, що головною метою безвідходного виробництва є перетворення всієї сировини, що надійшла
на підприємство, її залишків, а також відходів отриманих в процесі виробництва, у готову продукцію, здатну приносити
дохід, тобто мінімізація будь<якого роду витрат, які несе підприємство протягом виробничого циклу.

Плануючи застосування концепції безвідходного виробництва на практиці слід чітко розуміти необхідність в зміні
існуючої бізнес<моделі підприємства, що тягне за собою ряд організаційно<економічних та техніко<технологічних захо<
ди.

У процесі провадження концепції безвідходного виробництва важливим є дотримання її основних принципів до яких
належить: комплексність, системність, екологічність, оптимізація ресурсних потоків, контроль. Концепція безвідходного
виробництва органічно поєднується з сучасними системами контролю якості, що передбачають постійний нагляд за дот<
риманням усіх вимог та стандартів та пошук можливостей до поліпшення існуючих процесів.

The article proves that the main objective of non<waste production is the transformation of all raw materials received on
the enterprise, its residues, as well as waste products obtained in the process of production, into finished products, capable of
generating revenue, that means minimizing any kind of expenses gained by the enterprise during the production's cycle.

In planning the use of the concept of non<waste production in practice, it is necessary to clearly understand the need to
change the existing business model of the enterprise, which leads a number of organizational<economics', technical and
technological measures.

In the process of implementation of the concept of non<waste production, it is important to adhere to its basic principles,
which include: complexity, consistency, environmental friendliness, optimization of resource flows, control. The concept of
waste<free production is combined with modern quality control systems that provide permanent monitoring of compliance
with all requirements and standards and the search for opportunities to improve existing processes.

Ключові слова: концепція, безвідходне виробництво, принципи, прибутковість підприємства.
Key words: concept, waste4free production, principles, profitability of the enterprise.

постійного збільшення кількості імпортних товарів
в результаті підписання сумнівних торговельних
угод з країнамиEпартнерами та відсутності зважеE
ної державної політики підтримки українського
товаровиробника. Така ситуація вимагає від
вітчизняних підприємств пошуку можливостей
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нарощення конкурентних переваг, що в ситуації
обмеженості власних фінансових ресурсів та виE
сокого рівня економічної нестабільності змушує
виробників вдаватися до зниження собівартості
продукції, шляхом погіршення її якісних характеE
ристик або вливанні значних коштів у популяриE
зацію товару поряд із повною відсутністю як приE
в'язки до довгострокової стратегії розвитку
підприємства, так і самої стратегії.

Як бачимо, на сьогодні, відсутні будьEякі обE
'єктивні передумови зростання прибутковості та
рентабельності вітчизняних підприємств на макE
рорівні [2, с. 126]. Саме тому важливим є індивідуE
альний підхід до планування економічного розвитE
ку підприємства. Це може виявлятися в застосуE
ванні новітніх технологій на основі досвіду інших
підприємств, в особливості сучасних технологій
безвідходного виробництва, які окрім забезпеченE
ня екологічного аспекту діяльності підприємства,
сприяють також підвищенню його прибутковості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Ідея розвитку безвідходних технологій з'явиE
лася ще в минулому столітті й досі не втрачає своєї
актуальності. Велика кількість досліджень присвяE
чена технологічному втіленню окремих ідей безE
відходного виробництва, а також економічним асE
пектам їх практичної реалізації у різних сферах.
Ці питання знайшли своє теоретичне відображенE
ня в роботах таких вченихEекономістів, як О. АлиE
мова, М. Бойко, Г. Дейлі, Д. Добряка, П. Саблука,
Р. Льора, В. Одарюка, Г. Підгрушного, М. ХвесиE
ка. Надаючи належне науковому доробку вчених,
необхідно зазначити, що питання застосування
концепції безвідходного виробництва залишають
в економічній літературі недостатньо висвітлениE
ми та потребують доопрацювання.

МЕТА СТАТТІ
Визначення сутності та основних принципів

застосування концепції безвідходного виробницE
тва, та визначення економічного ефекту її застоE
сування на окремі аспекти діяльності підприємE
ства. Обгрунтування на практичних прикладах
ефективності використання безвідходних техноE
логій виробництва у якості елементу підвищення
прибутковості підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні концепція безвідходного виробE

ництва є не просто популярною світовою тенденE
цією, але й ефективним інструментом захисту наE
вколишнього середовища разом із можливістю до
більш повного використання ресурсного потенціE
алу підприємства.

Головна ідея безвідходного виробництва — це
перетворення всієї сировини, що надійшла на
підприємство, її залишків, а також відходів отE
риманих в процесі виробництва, у готову продукE
цію, здатну приносити дохід. При цьому термін

"безвідходний" не потрібно розглядати буквальE
но.

Критика концепції безвідходного виробництE
ва грунтується загалом на тому, що створити таке
виробництво не можна ні практично, ні навіть теE
оретично, тому що відповідно до другого закону
термодинаміки енергію неможливо стовідсотково
трансформувати в роботу, й отже, енергетичні
відходи неминучі [1, с. 34]. Слід розуміти, що впроE
ваджуючи дану концепцію ми ставимо на меті
ефективне використання цієї енергії та мінімізаE
цію її втрат, а не подолання теоретичних перешкод
у вигляді другого закону термодинаміки.

Саме тому головною метою безвідходного виE
робництва є мінімізація будьEякого роду витрат,
які несе підприємство протягом виробничого цикE
лу. Ефективно зорганізоване безвідходне виробE
ництво дозволяє значно скоротити як виробничі
витрати, так і витрати пов'язані з логістикою та
збутом продукції, що напряму відображається на
рівні собівартості продукції. Такий підхід дозвоE
ляє оптимізувати загальну структуру виробничих
запасів, що навіть за умови різкого падіння попиE
ту або необхідності перепрофілювання виробницE
тва дозволить уникнути значних фінансових виE
трат.

Плануючи застосування такої концепції на
практиці слід чітко розуміти необхідність у зміні
існуючої бізнесEмоделі підприємства, що тягне за
собою ряд організаційноEекономічних та технікоE
технологічних викликів.

У процесі провадження концепції безвідE
ходного виробництва важливим є дотримання її
основних принципів:

1. Комплексність. В умовах обмеженості реE
сурсів неминучим є поступове зростання цін на
такі ресурси, саме тому принцип комплексності
дозволяє оптимізувати витратну складову
підприємства шляхом вилучення усіх можливих
корисних властивостей сировини, їх переробці та
подальшій реалізації, що досягається за рахунок
залучення у виробництво новітніх технологій та
науковоEдослідницьких розробок.

2. Системність. В основі цього принципу леE
жить процесний підхід до організації безвідходE
ного виробництва. Лише розуміючи процес виробE
ництва і реалізації продукції у динаміці, від моменE
ту відвантаження сировини до появи готової проE
дукції, можна уникнути подальших виробничих
втрат або шкідливих впливів на навколишнє сереE
довище.

3. Екологічність. Передбачає мінімізацію негаE
тивного впливу на навколишнє середовище. КонE
цепція безвідходного виробництва передбачає
2 шляхи: зміна технологічного процесу, що унеE
можливить шкідливі викиди або розробка систеE
ми перетворення шкідливих речовин на корисні з
можливістю їх подальшого використання на виE
робництві або реалізації іншим підприємствам.

4. Оптимізація ресурсних потоків. Цей принE
цип передбачає замкнутий процес кругообігу маE
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теріальних ресурсів на підприємстві, при цьому
увесь обсяг відходів отриманий в процесі виробE
ництва переробляється й знову повертається у
цикл. Практичним прикладом реалізації цього
принципу може слугувати замкнута система водоE
постачання на водомістких видах виробництва.

5. Контроль. Безвідходність вимагає безперерE
вного контролю на кожній стадії виробництва проE
дукції.

Така концепція органічно поєднується з сучасE
ними системами контролю якості, що передбачаE
ють постійний нагляд за дотриманням усіх вимог
та стандартів та пошук можливостей до поліпшенE
ня існуючих процесів.

Важливим аспектом провадження безвідходE
ного виробництва на підприємстві є дотримання
стандартів якості та повага до споживача [8]. Іноді
в процесі скорочення обсягів відходів підприємE
ства вдаються до суттєвого погіршення якості
власної продукції, що може негативним чином скаE
затися не лише на їхній доходності, а й на житті та
здоров'ї споживачів. Безвідходне виробництво має
на меті раціоналізацію витрат підприємця у поE
єднанні з належним рівнем задоволення споживE
чих потреб та уникнення шкідливих впливів на наE
вколишнє середовище.

Слід розуміти, що брак у такому випадку не
реалізовується як товар, що відповідає заявленим
характеристикам, а відправляється на переробку
або реалізується за акційними цінами за умови
попередження споживача про наявність певних
дефектів.

Рушієм розвитку концепції безвідходного виE
робництва є, в першу чергу, розвиток інноваційE
них технологій, повністю змінюючи технологічний
процес виробництва у бік ресурсозбереження,
екологічності, оптимального використання обмеE
жених ресурсів та відходів.

На приклад, сучасні біотехнології, використоE
вуючи життєвий цикл мікроорганізмів, дозволяють
переробляти відходи хімічної промисловості та
сільського господарства на деякі компоненти
лікарських засобів, мінеральні добрива, засоби
захисту рослин від шкідників, окремі сполуки
органічного синтезу.

Слід зазначити, що технології безвідходного
виробництва мають широкий спектр застосуванE
ня не лише в переробній промисловості, а й у виE
добувних галузях. Наприклад, на сьогодні все
більшої популярності на фоні розвитку безвідходE
ного виробництва, набуває відкрита ще в минулоE
му столітті технологія газифікації вугілля. ГазиE
фікація є процесом окиснення вугілля за допомоE
гою кисню або двоокису вуглецю, в результаті якоE
го отримується газова суміш, яка містить у своєму
складі монооксид вуглецю, кисень та метан. ВикоE
ристання такого процесу на вітчизняних підприєE
мствах має значне економічне та екологічне знаE
чення. Переважна більшість видобутого в україE
нських шахтах високосірчастого вугілля, уникаюE
чи будьEякої обробки потрапляє на теплоелектроE

станції, де спалюється, викидаючи в атмосферу
шкідливі сполуки сірководню. Використання проE
цесу газифікації, дозволяє вилучати сполуки
сірководню з вугілля, тим самим, з одного боку,
уникаючи додаткового шкідливого впливу даного
виду палива, а з іншого — отриманий сірководень
переробляється у сірчану кислоту й реалізується
підприємствам хімічної промисловості [3, с. 79].

Важливим є використання безвідходного виробE
ництва у целюлозноEпаперовій промисловості. ВиE
ходячи з того, що ця галузь є надзвичайно водоE
місткою, головною задачею безвідходних технології
є забезпечення замкненого циклу водопостачання.
Прикладом для наслідування можуть слугувати
відповідні підприємства у розвинутих країнах світу,
де кількість циклів повторного використання води
доходить до тридцяти. До того ж, сучасні біотехноE
логії дозволяють додатково переробляти відходи цієї
промисловості у корисні органічні сполуки.

У розвинутих країнах світу, зокрема в США,
із вторинної сировини отримують від 20 % до 40 %
всього виробництва алюмінію, заліза, свинцю, цинE
ку, міді тощо. Маються на увазі насамперед ресурE
си у вигляді лому цих металів [5, с. 105].

Концепція безвідходного виробництва особлиE
во актуальна для підприємств важкої промислоE
вості, наприклад, машинобудування. В процесі виE
робництва машинобудівної продукції використоE
вується чавун, один з основних продуктів україE
нської металургії. В процесі такого виробництва
виникають відходи у вигляді чавунної стружки, яка
за умови правильного рециклінгу є дуже цінним
ресурсом, уводночас, нехтування процесами обE
робки чи утилізації цього виду відходів може приE
звести до важких екологічних наслідків. ДослідE
ження різних видів порошків, отриманих з чавунE
ної стружки, свідчать про високий економічний
потенціал процесу переробки цього виду відходів.

Наближені розрахунки показали, що викориE
стання чавунних порошківEвідходів зменшує
кількість стружкових відходів і дає економію до
40 % залізного порошку, що у 3—4 рази дорожчий
за чавунний [3, с. 78].

Стосовно, підприємств обробної промислоE
вості підходи безвідходного виробництва є надзвиE
чайно актуальними. Однак, незважаючи на можE
ливий обсяг скорочення витрат, виробник має
орієнтуватися на досягненні якості власної проE
дукції та її відповідності заявленим характерисE
тикам. На приклад, можна взяти м'ясну галузь харE
чової промисловості.

Заміна 10 % ковбасного фаршу сумішшю із субE
продуктів поліпшує амінокислотний склад готовоE
го продукту. Харчова кістка містить до 20 % тваE
ринного жиру, близького за складом до жиру в
організмі людини. Додавання 2—8 % кісткового
борошна до вареної ковбаси підвищує її біологічну
цінність на 8 %, а коефіцієнт ефективності білка —
на 12 %. Застосування такого підходу сприяє
збільшенню виходу товарної продукції з 1 т худоE
би на 20—25 % [4, с. 128].
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Одним із лідерів серед українських підприE
ємств, що застосовують технології безвідходного
виробництва є компанія "Оболонь", яка застосоE
вує переробку не тільки вторинної сировини, але
й відходів, що виникають у процесі виробництва
продукції. Однією з таких систем переробки є техE
нологія переробки пивної шротини.

Відповідно до даних компанії, загальна сума
інвестицій у застосування цієї технології склала
1,41 млн гривень, що дало можливість за сім років
скоротити обсяг цього виду відходів на 91 %. В
процесі переробки шротини використовується й
інша технологія, що використовує вторинний пар
із 100 % поверненням конденсату в котельню [6].

Безвідходні технології широко використовуE
ються у агропромисловому комплексі, гарним приE
кладом застосування яких є підприємства ВінницьE
кої області, однієї з лідерів з виробництва
сільськогосподарської продукції.

На цей час у Вінницькій області встановлено: 7
теплогенераторів на пресованій соломі. Функціонує
інвестиційний проект ТОВ "ВіннEПелетта" (ЛипоE
вецький рEн) з виробництва паливних гранул потужE
ністю 150 тис. тонн у рік. Сировиною для пелетів
служить місцева біомаса сільськогосподарського
походження — здебільшого солома [7, с. 99].

ВИСНОВКИ
У процесі проведення даного дослідження

було визначено сутність та основні принципи безE
відходного виробництва, якEот комплексність, сиE
стемність, екологічність, оптимізація ресурсних
потоків та контроль. Головною метою застосуванE
ня безвідходних технологій виробництва є
мінімізація будьEяких витрат пов'язаних з неефекE
тивним технологічним процесом та залучення
відходів у процес переробки. Статистичні дані,
представлені у дослідженні доводять, що застосуE
вання таких технологій дозволяє оптимізувати виE
робничий процес, що призводить до зниження соE
бівартості продукції та підвищення рівня прибутE
ковості підприємства. Окрім позитивного еконоE
мічного ефекту безвідходне виробництво зменшує
негативний вплив промислових підприємств на наE
вколишнє середовище.
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тивності всіх категорій працівників: починаюE
чи від керівників та спеціалістів і закінчуючи
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PERSONNEL MOTIVATION IN THE BANK MANAGEMENT SYSTEM

У статті розглянуто сутність поняття мотивації працівників, її місце в системі управління персоналом банківсь<
кої установи за сучасних умов.

Визначено, що система управління персоналом банківських установ включає підсистеми за напрямами кадрової
роботи. Розкрито схему процесу мотивації персоналу.

Вивчено структуру системи мотивації співробітників банку. Зауважено, що система матеріального та морально<
го стимулювання спрямована на максимальне використання оцінних чинників для ефективного планування й орга<
нізації роботи банку, удосконалення структури підрозділів, урахування індивідуальних особливостей спеціалістів,
планування їх кар'єри, пошук індивідуальних підходів до мотивації персоналу.

Узагальнено методи мотивації персоналу для створення ефективної та збалансованої системи мотивації про<
фесійної діяльності банківського персоналу.

Охарактеризовано правила здійснення ефективної мотивації працівників у банківській сфері. Зазначено, що
робота в банківській сфері, так само як і мотивація цієї роботи, не може бути стандартизована чи узагальнена для
всіх робітників чи працівників, потрібен саме індивідуальний підхід.

In the article the concept idea of employees' motivation, its place in the system of personnel management of the
banking institution in modern conditions is considered.

It is determined that the personnel management system of banking institutions includes subsystems in the areas of
personnel work. The scheme of the process of personnel motivation is revealed.

The structure of bank employees motivation system was studied. It was noted that the system of material and moral
stimulation aims at maximizing the use of valuation factors for effective planning and organization of the bank, improving
the structure of units, taking into account the individual characteristics of specialists, planning their careers, finding
individual approaches to motivating staff.

The methods of personnel motivation for creation of effective and balanced system of professional activity motivation
of banking personnel are generalized.

The rules of effective motivation of employees in the banking sphere are described. It is noted that work in the
banking sector, as well as the motivation of this work, can not be standardized or generalized for all workers or employees,
requires an individual approach.

Ключові слова: мотивація, мотивування, система управління персоналом банку, персонал,
стимулювання, система управління банку, методи мотивації.

Key words: motivation, personnel management system of the bank, personnel, stimulation, bank
management system, methods of motivation.

обслуговуючим персоналом. Рівень продуктивE
ності праці персоналу багато в чому визнаE
чається сформованою керівництвом системою
мотивації, де базовими мотиваційними інструE
ментами визначені потреби працівників, стимуE
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ли та мотиви. Взагалі, результати праці будуть
зростати лише тоді, коли керівництво матеE
ріально й морально стимулюватиме продуктивE
ну творчу діяльність персоналу банківської усE
танови, виявлятиме зацікавленість до їхніх осоE
бистих проблем, сприятиме створенню й підE
тримці сприятливого соціальноEпсихологічноE
го клімату, відповідних умов праці і у межах
своїх повноважень та можливостей здійсE
нюватиме соціальний захист працюючих людей,
гарантуватиме їм стабільну зайнятість.

У нинішній час, в першу чергу, потрібно заE
проваджувати комплексний підхід до розгляE
ду проблем мотивації персоналу, особливо в
сферах, що використовують інтелектуальну і
висококваліфіковану працю найманих працівE
ників. Тільки зацікавлена у своїй трудовій
діяльності людина може по справжньому ефекE
тивно працювати і приносити користь органіE
зації і суспільству.

AНAЛIЗ OСТAННIХ ДOСЛIДЖEНЬ
I ПУБЛIКAЦIЙ

Теоретичні та прикладні аспекти мотивації
персоналу та напрямків формування мотиваE
ційної поведінки людини висвітлені в наукових
працях відомих учених, економістів, соціологів
і психологів. Вагомий внесок у вирішення цієї
проблеми зробили іноземні та вітчизняні вчені:
Д. Богиня, Н. Волгін, В. Врум, М. Гончарова,
Н. Горелов, В. Данюк, Ю. Кокін, П. Армстронг
[1], Р. Колосова, А. Колот [2], Г. Куліков, В. КуE
ценко, Е. Лібанова, Е. Лоулер, А. Маслоу, В. ОніE
кієнко, Л. Портер, М. Сорокіна, С. Цимбалюк,
Р. Яковлєв та ін.

Незважаючи на значну кількість публікацій
стосовно цієї проблеми, багато питань потреE

бують додаткових досліджень, зокрема формуE
вання мотивації праці працівників банківських
структур на основі системного підходу, що обуE
мовлює актуальність дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є вивчення особливостей сиE

стеми мотивації персоналу в системі управлінE
ня банком, адже сьогодні, кожна банківська усE
танова, яка має чіткі стратегічні цілі на подальE
ший розвиток та процвітання, перш за все, поE
винна дбати про належну мотивацію своїх
співробітників аби підвищувати їх зацікавE
леність у досягненні таких цілей шляхом підвиE
щення їх продуктивності праці.

ВИКЛAД OСНOВНOГO МAТEРIAЛУ
ДOСЛIДЖEННЯ

У банківському бізнесі постійно відбуваE
ються зміни в процесах, запускаються нові проE
позиції для клієнтів, змінюється законодавE
ство, виходять нові постанови НБУ, на які банк
зобов'язаний оперативно реагувати. З усім цим
співробітники банків працюють кожен день,
тому їм необхідно бути справжніми професіоE
налами.

З точки зору управління, перед тим як виE
магати професіоналізму та високих показників
від співробітників, необхідно спочатку забезE
печити їм підтримку і можливість ставати краE
ще та ефективніше. В цьому випадку компанія
повинна піклуватися про розвиток і навчання
співробітників для досягнення високих резульE
татів. Роблячи одні й ті ж дії, різні менеджери
часто отримують одні й ті ж результати. Втім,
ринок не стоїть на місці, боротьба за клієнта з
кожним роком посилюється і чим якісніше

Управління трудовими 
відносинами та 

організаційна культура

Безпека праці 
персоналу

Оцінка та атестація 
персоналу 

Підбір та розстановка 
кадрів 

Найм, відбір і прийом 
персоналу 

Стратегічне управління 
та кадрове планування 

Звільнення 
персоналу 

Мотивація та 
стимулювання 

Адаптація персоналу 

 
Система управління 

персоналом 

Навчання персоналу 

Рис. 1. Система управління персоналом банківської установи
Джерело: узагальнено авторами.
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співробітники будуть обслуговувати клієнтів і
проводити переговори, тим кращими стануть
бізнесEпоказники [3].

Мотивація — це діяльність, метою якої є
активізація людей, що працюють в організації,
ефективніше працювати. Це визначення покаE
зує тісний взаємозв'язок управлінського і
індивідуальноEпсихологічного вмісту мотиE
вації.

У науковій літературі не існує єдиного поE
няття "мотивації". Так, В.В. Стадник під мотиE
вацією розуміє сукупність внутрішніх і зовE
нішніх рушійних сил, які спонукають працівниE
ка до активних дій та призводять до досягненE
ня власних цілей та цілей організації [4].

У своїй праці "Мотивація праці персоналу в
сучасних умовах (організаційноEуправлінський
аспект)" П.З. Капустянський акцентує увагу на
тому, що мотивація — це довготерміновий
вплив на працівників з метою зміни за заданиE
ми параметрами структури ціннісних орієнE
тацій та інтересів [5].

С.В. Покропивний розглядає мотивацію як
систему, що характеризує сукупність взаємоE
пов'язаних заходів, що стимулюють окремого
працівника або трудовий колектив у цілому
щодо досягнення індивідуальних і спільних
цілей підприємства [6].

Управління персоналом починається зі
стратегічних цілей і завдань організації, які завE
жди повинні спиратися на суспільний розвиток,
враховувати потреби і пріоритети всіх груп наE
селення. Якщо ж говорити про цикл роботи
співробітника в компанії, то всі процеси можE
на об'єднати у три функціональні модулі: найм,
розвиток, звільнення.

У свою чергу, ці процеси можна умовно
поділити на кілька ключових:

— пошук і відбір персоналу (попередня відE
біркова розмова, заповнення бланка заявиEанE
кети, тестування і т.д.);

— адаптація персоналу (пристосування праE
цівників до змісту і умов трудової діяльності, а
так само безпосередній соціальному середоE
вищі);

— оцінка персоналу (психологічні характеE
ристики особистості, знання вміння та навичE
ки співробітників, поведінка, ефективність
праці);

— мотивація: оплата праці і соціальні гаE
рантії, стимулювання;

— розвиток персоналу і управління кар'єE
рою;

— кадровий облік, навчання персоналу.
Система управління персоналом — це суE

купність методів, процедур і програм впливу
організації на своїх співробітників, з метою
максимального використання їх потенціалу.

Системний підхід відображає облік взаєE
мозв'язків між окремими аспектами управлінE
ня персоналом і виражається в розробці кінцеE
вих цілей, визначенні шляхів їх досягнення,
створення відповідного механізму управління,
що забезпечує комплексне планування, оргаE
нізацію і стимулювання роботи з персоналом
на виробництві.

Зміст системи управління персоналом дозE
воляє віднести її до переліку економічних і соE
ціальних, а належність до галузі управління —
до організаційних систем. Таким чином, її фунE
кціонування і розвиток підпорядковується екоE
номічним і соціологічним законам, а також заE
конам управління [7].

Система управління персоналом банківсьE
ких установ включає підсистеми за напрямами
кадрової роботи (рис. 1).

Рис. 2. Процес мотивації персоналу
Джерело: узагальнено авторами.
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до діяльності) 

Мета (усвідомлено 
обраний засіб для 

задоволення потреб) 
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Зовнішнє спонукання 
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задовольнити потребу) 
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Мотивація персоналу включає в себе ряди
визначень і понять, які тісно взаємодіють один
з одним. Для більш чіткого розуміння процесу
мотивації розглянемо схему процесу мотивації
персоналу (рис. 2).

Людина постійно порівнює свої потреби з
можливістю їх задоволення якимEнебудь об'єкE
том або умовами життєдіяльності. Чим привабE
ливіший і очевидніше реалізація потреби з допоE
могою даного об'єкта, тим інтенсивніше виробE
нича діяльність людини з метою його привласненE
ня. Таким чином, об'єкт діяльності включає в себе
стимулюючий вплив, зовнішнє спонукання до
реалізації своїх мотиваційних установок.

З'єднання внутрішнього і зовнішнього споE
нукання веде до реалізації мотиву в дію, тобто
до практичних дій суб'єкта щодо задоволення
своєї потреби. Зовнішнє спонукання, тобто
можливість об'єкта задовольнити потреби суб'єкE
та в діяльності, і є стимул. Стимул стає таким
для даного працівника лише тоді, коли він
співвідноситься з потребою і породжує надію
чи впевненість у можливості задовольнити її,
реалізувавши свій мотив діяльності.

Стимул — це основний елемент управління
людськими ресурсами компанії, який є
зовнішнім спонуканням до діяльності. Саме
стимули переводять потреби і інтереси у мотиE
ви, тобто в особистісну смислову причину
вчинків, особисту зацікавленість.

Основним і універсальним мотивуючим чинE
ником для працівника є рівень заробітної плаE
ти, оскільки гроші є засобом, який може заE
безпечити реалізацію багатьох його потреб.
Гроші — це символ таких базових потреб, як
сила і влада над власною долею, життям, своE
бодою. Отже, якщо людина на роботі не отриE
мує необхідних коштів, не забезпечується його
свобода [8]. Проте співробітник більш за все
може бути демотивований не стільки невисоE
кою зарплатою, скільки відчуттям несправедE
ливості, коли колеги, які виконують роботу
гірше, при цьому отримують нарівні з ним або
навіть більше.

Окрім фінансового боку, для співробітників
є дуже важливим кар'єрне зростання. Якщо
навіть робота буде цікавою, високооплачуваE
ною, але без подальшого просування, то втриE
мати хорошого фахівця з великими планами на
майбутнє практично неможливо (рис. 3).

Розглянемо елементи структури докладніE
ше. Система матеріального та морального стиE
мулювання спрямована на максимальне викоE
ристання оцінних чинників для ефективного
планування й організації роботи банку, удосE
коналення структури підрозділів, урахування
індивідуальних особливостей спеціалістів, плаE
нування їх кар'єри, пошук індивідуальних
підходів до мотивації персоналу.

Мотивація організацією та управлінням поE
лягає в тому, щоб створювати в банку комE
фортні умови для ефективної роботи, впровадE
жувати передові форми і методи управління,
надавати співробітникам інформацію про все,
що відбувається в банку, з метою збільшення
їх внеску в результати діяльності установи.
Також сюди можна віднести чітке структуруE
вання праці, що призводить до більш ефективE
ної діяльності.

Навчання як вид мотивації полягає в тому,
щоб готувати спеціалістів для вирішення страE
тегічних завдань розвитку банку, орієнтувати
їх на планування своєї кар'єри і фахового зроE
стання, підвищення кваліфікації відповідно до
структурних завдань, що стоять перед підрозE
ділом. Ця діяльність спрямована на самовдосE
коналення, зростання та розвиток особистості.

Серед основних структур мотивації персоE
налу банку виділяємо визнання та владу. Це озE
начає, що слід розпізнавати й помічати успіхи
в діяльності працівників на благо банку та цінуE
вати їх внесок у збільшення добробуту банку.
Сюди можна віднести бажання керувати іншиE
ми, стрімке бажання до конкуренції та впливоE
вості.

Відданість як вид мотивації полягає в тому,
щоб дати можливість працівникам банку побаE
чити переваги роботи кращого банку, формуE

Рис. 3. Структура системи мотивації співробітників банку
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вати в них упевненість в соціальній захищеE
ності. Елементом цієї структури також вважаE
ють бажання у спілкуванні зі своїми колегами.

До такої структури, як індивідуальний
підхід та креативність, відносять надання
можливості вирішувати відповідальні завданE
ня розвитку банку, стимулювання пропозиції
та ініціативи, спрямованих на вдосконалення
банківських технологій і продуктів, формуE
вання почуття гордості за свої досягнення.
Також до неї відносять бажання співробітE
ників банку бути креативним, з аналітичним
мисленням співробітником, відкритим для ноE
вих ідей [9].

Система мотивації персоналу банку є клюE
човим фактором підвищення ефективності
праці в умовах розвитку економічної діяльE
ності. На сучасному етапі економічного розвитE
ку банківської системи впровадження дієвої
системи мотивації персоналу, зокрема й оплаE
ти праці, дає змогу докорінно змінити систему
управління організацією, підвищити її ефекE
тивність, конкурентоспроможність і прибутE
ковість діяльності [10].

Методи мотивації банківського персоналу
узагальнені на рисунку 4.

Використання тих чи інших методів мотиE
вації в залежності від ситуації дозволить керіE
вництву банку підвищити рівень вмотивоваE
ності працівників у досягненні кінцевих резульE
татів роботи банку в цілому.

Мотивація банківських працівників полягає
в тому, щоб створювати в банку комфортні умоE
ви для ефективної роботи, упроваджувати пеE
редові форми і методи управління, надавати
співробітникам інформацію про все, що відбуE

вається в банку, з метою збільшення їх внеску
в результати діяльності установи.

Функція мотивації полягає у спонуканні до
виконання необхідних завдань і досягнення поE
ставленої мети. В основі поведінки персоналу
лежать особисті мотиви, тому головне завданE
ня керівництва банку полягає в активізації
внутрішнього спонукання співробітників банE
ку до активної трудової діяльності. ОсновниE
ми з них є: зацікавленість у роботі, потреба в
активній діяльності, задоволення від праці, атE
мосфера позитивної мотивації у трудовому
колективі [11].

На керівництво українських банків поклаE
дено величезне завдання: не тільки будувати
свою діяльність зважливо, раціонально, а й
сприяти тому, щоб персонал працював у задаE
ному напрямі з найбільшою ефективністю.

Зокрема слід звернути увагу на те, що праE
ця в банку носить колективний характер, реE
зультат окремо взятих працівників формує заE
гальну картину. Тому мотивувати кожного праE
цівника треба таким чином, щоб він усвідомлюE
вав, що його власне благополуччя та впевE
неність у завтрашньому дні залежать від фінанE
сового стану банку, клієнтів та іміджу. Чим
кращою буде робота персоналу, тим кращими
будуть відгуки клієнтів та й довіра до банку в
цілому. І це призведе до збільшення клієнтської
бази з відповідним фінансовим зростанням, яке
при правильних рішеннях керівництва має бути
відчутним для працівників.

Більшість соціальних досліджень показуE
ють, що матеріальне стимулювання є одним із
найдієвіших напрямів мотивації банківських
працівників. Широке розповсюдження отримаE
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ла система заохочення у вигляді участі у приE
бутках банку, що передбачає встановлення чаE
стки прибутку, з якої формується заохочувальE
ний фонд. Розмір виплати заробітної плати заE
лежить від обсягів прибутку та загальних реE
зультатів фінансової діяльності банку. Така сиE
стема, як правило, розповсюджується на
управлінські кадри, які здатні реально впливаE
ти на прибутки.

Слід також додати, що всі співробітники є
різними за віком, освітою, рівнем професійних
навичок, звичками та інтересами, тому доцільE
ним є проведення анкетування для визначення
потенціалу того чи іншого співробітника. ПерE
шочергово треба звернути увагу на те, що
розмір заробітної плати повинен відповідати
професійним обов'язкам та відповідальності,
яка покладається на працівника. Також значE
ну роль відіграють періодичні премії, довгоE
строкові бонусні винагороди та опціони, а таE
кож соціальний пакет (медичне страхування,
службові авто, оплата професійного навчання
тощо) [12].

Сформулюємо правила здійснення ефекE
тивної мотивації працівників у банківській
сфері:

— мотивування тоді приносить результати,
коли підлеглі відчувають визнання свого вклаE
ду в результати роботи, володіють відповідним
статусом;

— несподівані, непередбачувані і нерегуE
лярні заохочення мотивують краще, ніж проE
гнозовані, коли вони практично стають неE
змінною частиною заробітної плати;

— позитивне заохочення результативніше
негативного;

— заохочення має бути невідкладним, що
виражається в негайній і справедливій реакції
на дії співробітників [11].

Слід також зауважити, що робота в банE
ківській сфері, так само як і мотивація цієї роE
боти, не може бути стандартизована чи узаE
гальнена для всіх робітників чи працівників,
потрібен саме індивідуальний підхід. Для цьоE
го потрібно мати у своєму штабі HREменеджеE
ра (фахівця по роботі з персоналом), який із
легкістю та професіоналізмом зможе провесE
ти всю необхідну роботу та порекомендувати,
які методи мотивації краще застосовувати.

Для досягнення високих результатів у своїй
діяльності банку слід використовувати систеE
му ефективної мотивації працівників як компE
лекс заходів, що стимулюють персонал не лише
до роботи, за яку платять гроші, але й до особE
ливої старанності та активного бажання праE
цювати саме в цій установі. Методи і форми

мотивації персоналу, що входять до загальної
системи мотивації в банку, необхідно постійно
розвивати і вдосконалювати незалежно від певE
них звичаїв або встановлених моделей.

Особливістю роботи в банку є те, що незваE
жаючи на наявність певних регламентів,
клієнтська база є нестабільною, а попит на
банківські продукти є змінним. І це потрібно
враховувати при визначенні обсягів робіт та
ставити реальні, виконувані задачі. БудьEякі
задачі повинні ставитися відповідно до цілей
організації, опиратися на певну мету, а не на
спонтанні дії керівництва.

Між працівниками та керівництвом не поE
винно бути "прірви" в залежності від посад,
повинні обговорюватися будьEякі питання, коE
мунікації повинні бути регулярними задля обE
міну думками чи ідеями. Проведення тренінгів
із менеджменту та психології, на нашу думку,
дасть змогу краще розуміти підлеглих та раE
ціональніше спрямовувати їх роботу [13].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективна діяльність банку прямо залеE
жить від професійних компетенцій його праціE
вників. Задля досягнення високого рівня мотиE
вації працівників необхідно застосовувати різні
форми мотивації та балансувати їх між собою,
звертаючи увагу на потреби працівника, та на
цілі організації. Мотивація праці банківських
працівників є вагомим фактором підвищення
ефективності функціонування банків і їх конE
курентоспроможності. При цьому враховуєтьE
ся специфіка банківської діяльності, яка пов'яE
зана з колективним характером праці, ризикоE
вим характером діяльності, динамізмом і складE
ністю банківських процесів, високим ступенем
відповідальності, ризиками при прийнятті
рішень, інтелектуальною складовою і високим
рівнем внутрішньобанківської спеціалізації.

Велику увагу необхідно приділяти навчанE
ню працівників, залученню до участі у тренінE
гах та круглих столах, відрядженню для обміну
досвіду в інші країни. Це сприятиме покращанE
ню знань та удосконаленню кваліфікації праE
цівників, а отже, успіх діяльності банку напряE
му залежить від мудрості керівництва та прийE
нятих ним рішень, адже його особистий приE
клад є свого роду мотивацією.

Персонал виступає тим невичерпним ресурE
сом, який дозволяє банку вижити в складних
економічних умовах, забезпечити досягнення
конкурентних переваг, підвищити показники
ефективності трудової діяльності. Саме тому в
сучасних умовах персонал перетворюється на



70
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2018

стратегічний ресурс банку, а прагнення до його
якнайповнішого використання спонукає до
пошуку нових ефективних важелів оптимальE
ного управління ним.

Подальшого вивчення потребує питання
стратегій розвитку банківського персоналу в
умовах скорочення кількості вітчизняних банE
ківських установ.

Література:
1. Армстронг П. Практика управления чеE

ловеческими ресурсами / П. Армстронг. —
СПб.: Питер, 2012. — 848 с.

2. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручE
ник / А.М. Колот. — Київ: КНЕУ, 2002. — 337 с.

3. Циганюк Д.Л. Стратегічне управління
розвитком softEskills як метод трудової мотиE
вації банківських працівників / Д.Л. Циганюк /
/ Фінансовий простір. — 2015. — № 2. — С.
352—355.

4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. ИльE
ин. — СПб.: Питер, 2000. — 241 с.

5. Капустянський П. З. Мотивація праці перE
соналу в сучасних умовах (організаційноEупE
равлінський аспект) / П.З. Капустянський. —
К.: ІПКДЗУ, 2007. — 154 с.

6. Покропивний С.Ф. Економіка підприємE
ства: підручник / За заг. ред. С.Ф. ПокропивE
ного. — Київ: КНЕУ, 2001. — 528 с.

7. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: учебE
ник для бакалавров / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко.
— М.: Издательство Юрайт, 2014. — 513 с.

8. Веснин В.Р. Управление персоналом. ТеE
ория и практика / В.Р. Веснин. — М.: ТК Велби,
Проспект, 2007. — 688 с.

9. Посмітна М. В. Проблеми трудової мотиE
вації співробітників банку / М.В. Посмітна //
Вісник соціальноEекономічних досліджень. —
2012 . — № 2 (45) . — С. 286—289.

10. Одинцова Н.Г. Мотивація персоналу
банку як ключовий фактор підвищення ефекE
тивності праці в умовах розвитку економічної
діяльності / Н.Г. Одинцова // Регіональна бізE
несEекономіка та управління. — 2013. — № 4.
— С. 24—31.

11. Данилевич Н.С. Особливості мотивації
працівників банку / Н.С. Данилевич, Н.П. ЖелE
това // СоціальноEтрудові відносини: теорія та
практика. — 2013. — № 1. — С. 80—85.

12. Бадзим О.С. Мотивація професійної
діяльності банківського персоналу / О.С. БадE
зим, С.М. Береснев // Науковий вісник УжгоE
родського національного університету. Сер.:
Міжнародні економічні відносини та світове
господарство. — 2016. — Вип. 6 (1). — С. 30—
33.

13. Кебас М.О. Системность эффективной
мотивации / М.О. Кебас // Управление персоE
налом: Украина. — 2010. — № 4. — С. 52—55.

References:
1. Armstrong, P. (2012), Praktika upravlenija

chelovecheskimi resursami [Human Resources
Management Practice], Piter, SanktEPeterburg,
Rossija.

2. Kolot, A.M. (2002), Motyvatsiia personalu,
[Staff motivation], KNEU, Kyiv, Ukraine.

3. Tsyhaniuk, D. L. (2015), "Strategic manaE
gement of the development of softEskills as a
method of labor motivation of bank employees",
Financial space, vol. 2, pp. 352—355.

4. Il'in, E.P. (2000), Motivacija i motivy [MotiE
vation and motives], Piter, SanktEPeterburg,
Rossija.

5. Kapustians'kyj, P. Z. (2007), Motyvatsiia
pratsi personalu v suchasnykh umovakh (orhaE
nizatsijnoEupravlins'kyj aspekt), [Motivation of
personnel work in modern conditions (organiE
zational and managerial aspect)], IPKDZU, Kyiv,
Ukraine.

6. Pokropyvnyj, S. F. (2001), Ekonomika
pidpryiemstva, [Business Economics], KNEU,
Kyiv, Ukraine.

7. Odegov, Ju. G. and Rudenko, G.G. (2014),
Upravlenie personalom, [Human Resources
Management], Izdatel'stvo Jurajt, Moskva, Rossija.

8. Vesnin, V. R. (2007), Upravlenie personalom.
Teorija i praktika, [Human Resources ManaE
gement. Theory and practice], TK Velbi, Prospekt,
Moskva, Rossija.

9. Posmitna, M. V. (2012), "Problems of labor
motivation of bank employees", SocioEeconomic
Research Bulletin, vol. 2 (45), pp. 286—289.

10. Odyntsova, N.H. (2013), "Motivation of
bank staff as a key factor in improving labor
efficiency in the context of economic developE
ment", Rehional'na biznesEekonomika ta
upravlinnia, vol. 4, pp. 24—31.

11. Danylevych, N. S. and Zheltova, N. P.
(2013), "Motivation features of bank employees",
Social and labour relations: theory and practice,
vol. 1 (45), pp. 80—85.

12. Badzym, O.S. and Beresnev, S.M. (2016),
"Motivation of professional activity of banking
personnel", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho
natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni
ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo,
vol. 6 (1), pp. 30—31.

13. Kebas, M.O. (2010), "System of effective
motivation", Upravlenie personalom: Ukraina, vol.
4, pp. 52—55.
Стаття надійшла до редакції 22.04.2018 р.


