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Постановка проблеми. Структурні зміни в національній економіці України 
забезпечили сільському господарству провідну роль. Серед інших галузей воно 
виділяється позитивною динамікою росту. Такий результат став можливим завдяки 
цілому комплексу умов і обставин, у тому числі серйозним інвестиціям в 
сільськогосподарські підприємства, що дало змогу зміцнити їх матеріально-
технічну базу, поширити застосування ними прогресивних технологій. Водночас 
рівень інвестування аграрного сектору економіки не можна вважати достатнім. 
Серед стратегічних цілей його розвитку – кількаразове збільшення інвестицій в 
основний капітал сільського господарства [15, с. 78].  

Для оцінки перспектив інвестиційного процесу в окремих секторах 
економіки необхідно вивчати їх природу та особливості. Повнішою мірою пізнати 
ці особливості можна, розглядаючи інвестиційний процес як результат економічної 
конкуренції між суб’єктами господарської діяльності. Як відомо, конкурентна 
боротьба здійснюється в багатьох формах, що визначає широкий спектр конкурент-
них відносин. Однією з них є змагання представників різних сфер бізнесу за 
фінансові ресурси, які складають основну форму інвестиційних вкладень. Висока 
залежність сільськогосподарських підприємств, як і будь-яких інших суб’єктів 
господарювання, від надходжень інвестиційних ресурсів визначає актуальність 
вивчення механізмів їх розподілу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні учені приділяють 
велику увагу вивченню процесу інвестування сільськогосподарських підприємств. 
Серед опублікованих останніми роками результатів глибоких теоретичних 
досліджень на цю тему варто виділити праці І.І. Вініченка, В.Л. Гераймович, 
М.І. Кісіля, Ю.О. Лупенка, Ю.М. Макаренко, Г.Є. Мазнєва, Т.М. Ратошнюк, 
Н.П. Резнік, І.Л. Федуна та інших авторів. У них визначено основні чинники, які 
гальмують процес надходження інвестицій в аграрний сектор, серед яких, на думку 
дослідників, – непослідовна й недосконала інвестиційна політика держави, 
нерозвиненість фінансового ринку, несприятливі умови для розвитку малого 
бізнесу на селі, низька ліквідність інвестицій, низький рівень прибутковості 
капіталу сільськогосподарських підприємств, відсутність ринку землі [3, с. 8; 15, 
с. 76; 16, с. 183–185]. Водночас погляди науковців на ті чи інші аспекти 
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інвестування аграрного сектору різняться. Так, чимало авторів вважають 
інвестування сільськогосподарських підприємств ризикованою справою [13, с. 89; 
16, с. 71], тоді як інші (з якими ми схильні погодитися) критикують цю тезу [10, 
с. 286]. Більшість авторів відзначають високий рівень інвестиційної привабливості 
таких підприємств, однак зустрічаються й протилежні міркування [1, с. 30; 2, с. 90; 
5, с. 120; 9, с. 36]. 

Учені трактують сутність інвестиційної привабливості як суб’єктивні 
погляди  інвестора на вигідність вкладання капіталу у відповідний об’єкт [4, с. 14; 
7, с. 73; 8, с. 92], розглядають групи чинників, які визначають рівень цієї 
привабливості [4, с. 18–23; 6, с. 39]. В окремих публікаціях ґрунтовно описані 
методики оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств 
[1, с. 192–205; 7, с. 71–73; 10, с. 289–292; 16, с. 73–81]. Іноді в наукових працях 
згадується зв’язок між інвестиційною привабливістю й конкурентними 
відносинами [1, с. 30; 6, с. 12], однак особливості прояву цього зв’язку 
залишаються малодослідженими.  

Постановка завдання. У нашому дослідженні ставилося завдання 
встановити особливості впливу конкурентних відносин за участю 
сільськогосподарських підприємств на формування їх інвестиційної привабливості.  

Виклад основного матеріалу. Розподіл інвестиційних ресурсів між 
різними галузями національної економіки є результатом міжгалузевої конкуренції 
між представниками капіталу за власність у привабливих секторах економіки, де 
склалися можливості одержати високу норму прибутку. Чим більша частка 
інвестицій припадає на певну галузь, тим вищою інвестиційною привабливістю 
вона відзначається. Водночас, оцінюючи розподіл інвестиційних ресурсів, слід 
враховувати місце галузі в національній економіці. Для цього пропонуємо 
порівнювати частку капітальних інвестицій окремих галузей з часткою останніх у 
формуванні валового внутрішнього продукту. Якщо частка інвестицій перевищу-
ватиме частку вироблюваної галуззю продукції, можна вважати, що в міжгалузевій 
конкуренції вона відзначається певними перевагами, і навпаки.  

Схожі підходи використовували окремі дослідники [11, с. 7; 12, с. 74]. 
Однак у їх висновках про інвестиційну привабливість сільського господарства на 
основі частки отримуваних ним інвестицій не врахована дуалістична природа 
галузі, в якій приблизно однаковою мірою випуск валового внутрішнього продукту 
розподілений між сільськогосподарськими підприємствами і господарствами 
населення (в інформації Держстату України вони представлені відповідно як 
нефінансові корпорації та сектор державного управління і як домашні господарства 
[14, с. 36]). Капітальні інвестиції в сільське господарство в інформації Держстату 
стосуються сільськогосподарських підприємств. Тому порівнювати частку 
інвестицій, що стосуються галузі, слід із тією часткою випуску валового внутріш-
нього продукту, яка припадає на підприємства галузі.  

Інформація про частку отримуваних сільськогосподарськими підприєм-
ствами України інвестицій та їх внесок у формування валового внутрішнього 
продукту наведена в табл. 1. За окремими позиціями, окрім, власне, сільськогос-
подарських підприємств, наведені дані й по лісовому та рибному господарству, 
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однак частка цих галузей є мізерною й на висновок про розподіл інвестиційних 
ресурсів не впливає.  

Таблиця 1 
Частка сільськогосподарських підприємств у формуванні валового 

внутрішнього продукту та в обсягах інвестування економіки України* 
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Частка с.-г. підприємств у 
випуску валового 
внутрішнього продукту у 
фактичних цінах, % 

3,8 4,4 4,3 5,2 ... 

Частка капітальних 
інвестицій у сільське 
господарство, мисливство та 
надання пов’язаних із ними 
послуг, % 

6,0 6,4 6,5 7,0 8,4 

Частка прямих іноземних 
інвестицій у сільське 
господарство, лісове та 
рибне господарство, на 
кінець року, % 

1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 

Частка кредитів (залишок 
коштів), виділених 
комерційними банками 
сільському господарству, 
мисливству, лісовому 
господарству, на кінець 
року, % 

5,3 5,9 6,0 6,3** 7,1** 

у т.ч. на термін понад один 
рік 6,1 6,4 6,5 5,9** 6,9** 

*Розраховано за даними Держстату України та бюлетенів Національного 
банку України, розміщеними на офіційних сайтах зазначених організацій. 

**Сільське господарство, лісове та рибне господарство. 
 
У 2013 році частка сільськогосподарських підприємств у випуску валового 

внутрішнього продукту в Україні становила 5,2%, у 2014 році, за попередніми 
даними, продовжилася тенденція до її підвищення. Частка капітальних інвестицій в 
сільськогосподарські підприємства впродовж останніх років була в 1,3-1,5 раза 
вищою. Якщо у 2014 році порівняно з попереднім загальний обсяг капітальних 
інвестицій у фактичних цінах в економіку країни з відомих причин зменшився на 
18%, то в сільськогосподарські підприємства – всього на 1,4 відсотка. 

Як відомо, залежність сільськогосподарських підприємств від зовнішніх 
запозичень (кредитів) доволі висока. Виражена сезонність виробництва й тривалий 
виробничий цикл зумовлюють підвищену потребу в короткотермінових кредитах 
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на поповнення оборотних засобів. Украй необхідними аграрному сектору є й 
довготермінові кредити. Наведені в табл. 1 дані свідчать про те, що впродовж 
останніх років обсяг кредитів (як короткотермінових, так і довготермінових), 
виділених сільськогосподарським підприємствам, зростав вищими темпами, аніж 
загальний обсяг кредитування національної економіки. Варто також відзначити, що 
починаючи з 2011 року частка прострочених кредитів, виданих сільськогоспо-
дарським підприємствам, є нижчою, ніж у загальному в економіці. Зокрема на 
кінець 2014 року ці показники становили 10,9% та 12,2% відповідно. Тому не 
можна стверджувати, що ризикованість кредитування сільського господарства є 
вищою за середню в національній економіці. 

Доходимо висновку, що в конкуренції за отримання інвестицій, у тому 
числі у формі кредитів, сільськогосподарські підприємства демонструють доволі 
помітні успіхи порівняно з іншими галузями економіки. Звичайно, обсяг 
отримуваних сільськогосподарськими підприємствами фінансових ресурсів є явно 
недостатнім для вирішення проблем аграрного сектору. Однак він обмежується не 
низькою інвестиційною привабливістю галузі (якраз навпаки, на тлі інших секторів 
національної економіки її оцінюють як відносно високу), а нерозвиненістю 
інвестиційної системи загалом, відсутністю вагомих інституційних гарантій 
інвесторам у захисті їхніх прав. 

Показовими в цьому плані є дані про низьку частку іноземних інвестицій у 
сільськогосподарські підприємства України в загальному обсязі таких інвестицій. 
На кінець 2014 року вона оцінювалася всього в 1,3% й характеризувалася 
тенденцією до зниження. Така ситуація є результатом іншого виду конкуренції – 
між вітчизняними і зарубіжними бізнесовими структурами за доступ до земельних 
угідь, які в Україні відзначаються високою якістю й відносною дешевизною 
використання. Прихід в аграрний бізнес іноземних інвесторів помітно загострює 
конкуренцію за право оренди угідь, що викликає зрозуміле невдоволення 
українських профільних компаній. Останні, використовуючи різні лобістські 
важелі, як свідчать наведені в табл. 1 дані, зуміли організувати певну протидію 
укріпленню в галузі позицій іноземного капіталу.  

Інвестиційна привабливість відображає суб’єктивні погляди інвесторів на 
прибутковість бізнесу, в який вони планують вкладати кошти. Оцінити їх можна за 
допомогою показників окупності інвестицій (понесених витрат). Серед значної 
кількості можливих індикаторів  інвестиційної привабливості окремих галузей 
економіки пропонуємо розглянути рентабельність операційної діяльності й приріст 
випуску валового внутрішнього продукту з розрахунку на 1 грн капітальних 
інвестицій (табл. 2). Для визначення останнього варто враховувати лаг запізнення й 
тривалий характер впливу інвестицій на результат господарювання. Тому 
пропонуємо визначати приріст випуску ВВП у 2011–2013 рр. порівняно з його 
обсягом у 2010 році з розрахунку на 1 грн капітальних інвестицій, здійснених у 
2010–2012 роках.  
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Таблиця 2 
Економічна ефективність інвестицій в основних галузях економіки України* 

Галузь, сфера 
діяльності 

Капітальні 
інвестиції 

у 2010–
2012 рр., 
млн грн 

Сумарний 
приріст 
випуску 
ВВП у 
2011–
2013 рр. 
порівняно 
з 2010 р.,  
млн грн 

Припадає 
приросту 
випуску 
ВВП на 
1 грн 
капіталь-
них 
інвести-
цій, грн  

Рентабельність 
операційної 

діяльності, % 

2013 р. 2014 р. 

Сільськогосподарські 
підприємства  47100 147729 3,14 11,8 21,1 

Промисловість 249344 645745 2,59 3,0 2,3 
Будівництво 112540 112547 1,00 - 0,4 4,8 
Транспорт, складське 
господарство, 
поштова та 
кур’єрська діяльність 

78377 160516 2,05 9,5 - 13,1 

Торгівля, ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

68059 283146 4,16 3,9 - 3,6 

Усього  742685 1906617 2,57 3,9 - 3,9 
*Розраховано за даними Держстату України, розміщеними на офіційному 

сайті служби. 
 

За обома критеріями окупність вкладень у сільськогосподарські 
підприємства була відносно високою, загалом переважала аналогічні показники 
інших основних галузей економіки. Зазначимо, що наведені в табл. 2 дані дають 
змогу оцінити явище інвестиційної привабливості expost – як таке, що відбулося. 
Однак інвестори схильні використовувати їх і для оцінки exante – очікуваного 
(прогнозного) за певних умов результату. 

Інвестування сільськогосподарських підприємств здійснюється за рахунок 
власних, позичених і залучених коштів. Інвестування за рахунок власних доходів 
(реінвестування) здебільшого не передбачає прямого й гострого суперництва з 
іншими суб’єктами господарювання, оскільки йдеться про діюче підприємство, 
менеджмент якого вже має досвід і налагоджені контакти у сфері оренди земельних 
паїв, збуту виробленої продукції. Певні проблеми виникають у разі значного 
розширення бізнесу, адже доводиться вступати в жорстку конкуренцію за право 
оренди землі, відвойовувати більші частки профільних сегментів ринку. Йдеться 
про внутрігалузеву конкуренцію між сільгоспвиробниками за можливість 
збільшення доходів. 
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Рішення про інвестування залежить насамперед від очікуваної економічної 
ефективності сільськогосподарського виробництва. Ця ефективність впливає й на 
надходження в галузь позичених коштів – кредитів, здійснення лізингових 
операцій. Залучення позикових коштів не зачіпає внутрігалузеву конкуренцію, воно 
є формою так званої опосередкованої конкуренції – представників різних галузей за 
ресурси широкого використання, якими, зокрема, є кредитні ресурси. 

У разі підвищення економічної ефективності виробництва посилюється 
внутрігалузева конкуренція, що звужує можливості інвестування з метою екстен-
сивного розвитку бізнесу. Водночас позиції представників галузі в опосередкованій 
конкуренції зміцнюються, що полегшує їх доступ до позичкових ресурсів. 

Дещо специфічним є зв’язок між економічною ефективністю виробництва і 
перспективністю надходження в галузь залучених коштів – партнерських внесків, 
які змінюють обсяг і структуру власного капталу підприємства. Особи, котрі 
здійснили відповідні вкладення, – пайові інвестори [12, с. 35] – стають співвлас-
никами чи повними власниками підприємства. Пайові інвестори проявляють підви-
щений інтерес до потенційно прибуткових об’єктів. Однак їм легше отримати 
контроль над економічно слабкими (збитковими) підприємствами і значно важче 
набути у власність успішний суб’єкт господарювання. Протягом останніх років у 
сільському господарстві спостерігається доволі жвавий перерозподіл власності на 
базі інвестування, результатом якого є яскраво виражена концентрація виробництва 
в підприємствах у формі створення агрохолдингів. Розвиток останніх – яскрава 
ілюстрація високої інвестиційної привабливості галузі.  

Сільськогосподарське виробництво складається зі значної кількості 
рослинницьких і тваринницьких галузей. Суб’єктам господарювання доводиться 
приймати рішення, в які з них варто вкладати кошти. Результатом інвестиційних 
рішень є зміни обсягів виробництва окремих видів продукції. Ці зміни можна 
розглядати як результат видової конкуренції в аграрному секторі. Вона виникає між 
виробниками товарів певного виду (категорії, класу), які призначені для 
задоволення однієї конкретної потреби споживачів, але різняться певною суттєвою 
характеристикою. Особливістю її прояву в аграрному бізнесі є те, що в переважній 
більшості випадків сільськогосподарське підприємство може відносно оперативно 
(особливо в рослинництві) переорієнтуватися на виробництво інших видів 
продукції. Відповідні зміни в структурі виробництва допомагають суб’єкту 
господарювання уникнути економічних втрат, однак на макроекономічному рівні 
вони можуть входити в суперечність із суспільними інтересами. 

Зміни векторів інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприєм-
ствах пропонуємо відстежувати на основі відхилень у розподілі витрат на 
виробництво основних видів їх продукції. Наведені в табл. 3 дані свідчать про те, 
що впродовж доволі тривалого часу агровиробники України віддають перевагу 
вкладанню коштів у розвиток рослинництва, натомість інвестиції у виробництво 
продукції тваринництва за масштабами є значно меншими. Серед найпомітніших 
інвестиційних змін у галузі рослинництва – прояв підвищеної уваги до 
вирощування сої та соняшнику за певного зниження інтересу до вирощування 
ріпаку й цукрового буряку. У тваринництві зменшується значущість м’ясного 
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скотарства. Доволі помітно останніми роками зменшилася частка витрат на 
виробництво продукції птахівництва. 

Таблиця 3 
Частка витрат на виробництво основних видів продукції в загальних 

витратах на основне виробництво в сільськогосподарських підприємствах  
України, %* 

Продукція 2008 р. 2011 р. 2013 р. 2014 р. 
2014 р. до 
2008 р., +/- 

п. 
Продукція рослинництва 68,2 71,2 72,0 74,8 + 6,6 

у т. ч. зерно 35,5 34,5 37,0 35,0 - 0,5 
насіння соняшнику 7,7 10,4 12,4 12,1 + 4,3 

соя 1,8 3,4 4,3 5,9 + 4,1 
ріпак 4,7 3,1 3,9 3,3 - 1,4 

цукровий буряк 3,6 5,2 2,3 3,5 - 0,1 
картопля 0,4 0,7 0,5 0,6 + 0,2 

овочі 1,6 1,6 1,2 1,2 - 0,4 
плоди, ягоди, виноград 1,2 1,2 1,1 1,4 + 0,2 

Продукція тваринництва 31,8 28,8 28,0 25,2 - 6,6 
у т. ч. велика рогата 

худоба на м’ясо 4,1 2,9 2,7 2,3 - 1,8 

свині на м’ясо 4,9 5,4 5,6 5,0 + 0.1 
птиця на м’ясо 9,4 7,9 7,4 6,7 - 2.7 

молоко 5,3 5,1 5,3 5,0 - 0.3 
яйця курячі 4,5 4,0 3,9 3,2 - 1.3 

*Розраховано за даними статистичних бюлетенів “Основні економічні 
показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських 
підприємствах” за відповідні роки. 

 
Основною причиною зміни частки інвестицій у виробництво певного виду 

продукції є фактична й очікувана економічна ефективність (рентабельність) його 
виробництва. Яскравий приклад – згортання через високу збитковість м’ясного 
скотарства. Однак доволі вагомим є вплив й інших чинників. У промислове 
птахівництво в минулому десятилітті були вкладені значні інвестиції, завдяки чому 
пропозиція його продукції повністю задовольняє внутрішній попит, збільшується її 
експорт. Сьогодні реальної потреби у збільшенні потужностей для виробництва 
м’яса птиці та яєць немає, що проявилося у зменшенні частки витрат на їх 
виробництво у структурі загальних витрат сільськогосподарських підприємств. Та 
це зменшення не є індикатором деградації птахівництва. Воно лиш вказує на те, що 
для підтримання обсягів виробництва м’яса і яєць на існуючому рівні 
птахофабрикам потрібна менша питома вага задіяних ресурсів. Схожа ситуація має 
місце і в зерновій галузі, у розвиток якої в минулому також були вкладені значні 
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інвестиції, і за відносно стабільної частки витрат на виробництво зерна у 2013–
2014 рр. в Україні були зібрані рекордні його врожаї. 

Останніми роками в Україні найвищими темпами збільшується 
виробництво сої. Вона не є найрентабельнішою серед основних видів 
сільськогосподарської продукції, однак завдяки експортним операціям 
відзначається стабільним попитом. За приблизно такої самої рентабельності ріпаку 
(також експортоорієнтованої культури) його виробництво зменшується. 

Привертає увагу ситуація в молочному скотарстві. З урахуванням державної 
підтримки галузь відзначається відносно високим рівнем рентабельності (у 
2013 році – 31%, у 2014 р. – 25%). Незважаючи на це, частка витрат на виробництво 
молока в загальних витратах підприємств залишається відносно стабільною, а обсяг 
інвестицій у галузь не забезпечує її екстенсивного розвитку. Оскільки в сільсько-
господарських підприємствах молочне скотарство, як правило, поєднується з 
кількома іншими товарними галузями, зокрема рослинницькими, воно явно не 
витримує конкуренції з ними. 

Аналіз розподілу виробничих витрат підводить до висновку про особливо 
помітний вплив зовнішньоекономічних операцій на формування інвестиційної 
діяльності в сільськогосподарських підприємствах. Наведені в табл. 3 дані стосу-
ються великих і середніх підприємств. Відсутність у них інтересу інвестувати в 
окремі види продукції дає шанс малим виробникам – господарствам населення, 
фермерським господарствам, які отримують змогу зайняти певну ринкову нішу, 
уникаючи прямої конкуренції з великими агровиробниками.  

Висновки. Відносно велика частка отримуваних сільськогосподарськими 
підприємствами України капітальних інвестицій і кредитних ресурсів вказує на 
доволі високу оцінку їх інвестиційної привабливості на тлі суб’єктів інших галузей 
економіки. Обсягу вкладених останніми роками інвестицій для вирішення проблем 
аграрного сектору економіки недостатньо, однак можливості його збільшення на 
сьогодні залежать не стільки від стану сільського господарства, скільки від 
загального інвестиційного середовища – макроекономічної стабільності в країні, 
результатів боротьби з корупцією, гарантованості прав інвесторів. 

Доволі невисокий рівень надходжень іноземних інвестицій у сільськогос-
подарське виробництво пов’язаний з гострою конкуренцією між усіма зацікавле-
ними суб’єктами за можливості використання (оренди) особливо цінного ресурсу – 
земельних угідь. Завдяки відносно високій прибутковості аграрного бізнесу зростає 
привабливість такої форми його  інвестування, яка передбачає перерозподіл 
власності. У результаті посилюється конкуренція за входження в аграрний бізнес 
або збільшення його концентрації.  

Нерівномірний розподіл інвестицій між окремими галузями сільського 
господарства призводить до звуження спеціалізації агропідприємств, особливо 
великих. Відсутність інтересу з боку великих інвесторів до окремих сегментів 
аграрного бізнесу створює сприятливі можливості для заповнення відповідних 
ринкових ніш малими формами господарювання. Для недопущення небажаних 
структурних перекосів у системі аграрного виробництва доцільно диференціювати 
існуючу систему його державної підтримки.  
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Яців І. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підпри-
ємств як результат конкурентних відносин 

Розглядається конкуренція між підприємствами різних галузей економіки за 
інвестиції. Обґрунтована методика оцінки інвестиційної привабливості та ефектив-
ності інвестицій в окремі галузі. На основі аналізу запропонованих критеріїв 
зроблено висновок про високу інвестиційну привабливість сільськогосподарських 
підприємств України. Невелика частка іноземних інвестицій у сільське госпо-
дарство пов’язана з гострою конкуренцією за право використання земельних 
ресурсів. Розглянуті особливості розподілу інвестицій між окремими галузями 
сільського господарства України.  

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, інвестиції, 
інвестиційна привабливість, конкуренція, кредити. 

 
Yatsiv I. Investment attractiveness of agricultural enterprises as a result of 

competition relations 
The article describes competitionbetweentheenterprisesofdifferentbranchesof 

economyforinvestments. The methods for assessing of investment attractiveness and 
efficiency of investments in separate branches are grounded. On the basis of analysis of 
the offered criteria conclusions as to the high investment attractiveness of agricultural 
enterprises of Ukraine are drawn in the work. Small part of foreign investments in 
agriculture is related to the keen competition for the landed resources use. Peculiarities of 
distributing of investments between separate branches of agriculture in Ukraine are 
considered. 

Key words: agricultural enterprises, investments, investment attractiveness, 
competition, credits.   

 
Яцив И. Инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных 

предприятий как результат конкурентных отношений 
Рассматривается конкуренция между предприятиями разных отраслей 

экономики за инвестиции. Обоснована методика оценки инвестиционной привлека-
тельности и эффективности инвестиций в отдельные отрасли. На основе анализа 
предложенных критериев сделан вывод о высокой инвестиционной привлекатель-
ности сельскохозяйственных предприятий Украины. Небольшая доля иностранных 
инвестиций в сельское хозяйство связана с острой конкуренцией за право 
использования земельных ресурсов. Рассмотрены особенности распределения 
инвестиций между отдельными отраслями сельского хозяйства Украины. 
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Постановка проблеми. Сфера малого бізнесу в Україні перебуває не зовсім 
в однакових із великим бізнесом умовах: малі підприємства мають гірший доступ 
до кредитних та інших фінансових ресурсів, вони позбавлені суттєвих пільг в 
оподаткуванні тощо. Особливо це проявляється в аграрній сфері економіки, де 
спостерігається загострення явища дуалізації. З огляду на це, для нас цінним може 
виявитися досвід функціонування малих підприємств в Японії, де переважна 
більшість підприємств аграрного сектору економіки є власне малими. Тому 
проблема полягає у вивченні японського досвіду створення умов для ефективного 
розвитку малих підприємств та можливості його імплементації в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вивчення 
малого бізнесу та функціонування малих підприємств зробили такі вчені, як 
О. Благодарний, Б. Варналій, З. Варналій, З. Воронов, Т. Греджева, А. Гринюк, 
В. Грушко, Ю. Губені, М. Дем’яненко, Я. Жаліло, В. Збарський, В. Зіновчук, 
С. Кавтиш, О. Карпова, В. Кредісов, І. Ляшенко, І. Максименко, М. Малік, 
Т. Меркулова, В. Месель-Веселяк, Р. Рудик, С. Румянцева, О. Ткачук, В. Турчак, 
М. Хурса, Г. Цегелик, А. Чухно та ін. Науковці зазначають, що малий бізнес є 
невід’ємним провідним сектором економіки будь-якої держави, оскільки саме він 
створює 50-60% валового внутрішнього продукту та забезпечує 50-70% зайнятості 
населення в країнах з ринковою економікою, дає життя великому бізнесу, сприяє 
розвитку конкуренції, забезпечує значний рівень надходжень до бюджету та може 
стати вирішальним чинником у подоланні низки соціально-економічних проблем 
суспільства [4]. У країнах ЄС МСП2 виробляють близько двох третин доданої 
вартості. У східноєвропейських країнах із перехідною економікою саме бурхливий 
розвиток МСП спричинив зростання ВВП у першій половині 90-х років 
ХХ століття [10]. У Великобританії малий і середній бізнес становить 96 %, 
забезпечує зайнятість 25% робочої сили і виробляє 20% валового продукту. В 
Японії 80% працездатного населення зайнято у сфері дрібних та середніх 
підприємств. В Італії частка дрібних і середніх підприємств становить 99% [12]. 
                                                           
1 Офіційна назва – Японська Держава. 
2 Малі та середні підприємства. 
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Тобто вагома роль малих підприємств в економіці кожної країни об’єктивно є 
важливою. Однак умов для застосування цього досвіду в Україні ще недостатньо, 
що й формує актуальність дослідження зазначеної проблеми.  

Постановка завдання. Основним завданням нашого дослідження є 
з’ясування стану, переваг і недоліків малого аграрного підприємництва в Україні та 
основних характерних рис досвіду функціонування малих аграрних підприємств у 
Японії й можливостей його імплементації.  

Виклад основного матеріалу.Малі підприємства в аграрному секторі 
України. 

В Україні частка малих підприємств (до 50 осіб) у зайнятості становить, за 
офіційними даними, близько 8%. З урахуванням середніх підприємств і тіньової 
економіки така частка складатиме до 30% – значно менше, ніж у розвинених 
країнах [10]. Частка малих підприємств у ВВП України та загальній зайнятості 
країни не перевищувала у 2012 році 12% та 30% відповідно [4]. Виходячи з цих 
результатів і порівнюючи їх зі світовими, можна сказати, що Україна потребує три-
чотириразового збільшення кількості малих підприємств. 

Станом на початок 2012 року в Україні подавали звітність 
43479 сільськогосподарських підприємств, з яких 41934 (96,4%) є підприємствами 
сегмента МСВ3. Серед підприємств МСВ найбільшу кількість становлять найменші 
за розміром (до 50 га) – 22590 підприємств (53,9% МСВ) [17]. 

У 1990 році частка сільськогосподарських угідь, які використовували 
власники підсобних ділянок і приватні сімейні ферми, складала лише 6 %, сьогодні 
– 36,3 % (з них на особисті господарства населення припадає 28,9 %). А частка цих 
виробників у загальному обсязі сільськогосподарської продукції сягла 69,4 % (на 
особисті господарства населення припадає 66,7 %) [5, с. 15].  

Загалом можна казати, що підприємства МСВ, навіть згідно з офіційною 
звітністю, є рентабельними (рівень рентабельності становить від 7% у Луганській 
області до 35% у Запорізькій) [17]. 

Основні переваги малих підприємств: низькі витрати на управління, 
поєднання професій і посад, краще використання робочого часу, мобільність 
управління, швидкість прийняття рішень, концентрація зусиль на одному напрямі, 
залучення висококваліфікованих спеціалістів, відсутність потреби у великому 
стартовому капіталі; висока оборотність ресурсів; високий рівень вмотивованості; 
швидка реакція на зміну кон’юнктури ринку та уподобань споживача, створення 
численних робочих місць та значний внесок у ВВП країни [10; 12]. Недоліки 
функціонування малих підприємств: слабка економічна стійкість; значний 
комерційний ризик, пов’язаний із залученням особистих коштів; значна чутливість 
до економічних коливань і загальної макроекономічної стабільності в державі [12]; 
залежність від рівня інфляції; нижча продуктивність праці і наявність прихованої 
інтенсифікації за рахунок використання сімейної праці; слабша сприйнятливість до 
досягнень науково-технічного прогресу [4; 12]. 

                                                           
3 Малі та середні сільськогосподарські виробники. 
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Японський досвід вирішення проблем малих аграрних підприємств. 
Японія – у багатьох відношеннях держава специфічна, але високорозвинена. За 
обсягами ВВП займає третє місце у світі після США та Китаю [11]. Площа 
сільськогосподарських угідь Японії – всього близько 13% її території [15]. Близько 
60% орних земель тут штучно обводнюють, при цьому з більшості полів збирають 
по 2–3 урожаї за рік. Поширене терасне землеробство [8]. Важливе значення в 
Японії мають овочівництво і садівництво як помірних, так і субтропічних широт. 
Розвиток технічних культур стримує нестача придатної для цього землі. Найбільше 
значення мають тютюн, чай і шовковиця [8]. Японія є другим, після Китаю, 
виробником шовку-сирцю. Вона також знаменита якістю свого чаю. 
Тваринництвов Японії довгий час не мало ніякого значення. Японці – вегетаріанці і 
робочою худобою також не користувалися. Зараз ситуація змінилася і ця галузь 
отримала нові стимули для розвитку.  

Привабливість для України досвіду Японії у сфері функціонування малих 
сільськогосподарських підприємств зумовлюється тим, що в цій країні така форма 
господарювання є практично переважаючою – у середньому одне фермерське 
господарство володіє 1,8 га ріллі. Оскільки сільськогосподарські угіддя у 
фермерських господарствах займають порівняно малу площу, переважно малі, 
Японії притаманне інтенсивне сільське господарство [9].  

Через високі витрати виробництва в японських дрібних господарствах їх 
продукція є неконкурентоспроможною на внутрішньому й світовому ринках. Тому 
Японія є найбільшим у світі імпортером продовольства – на початку 90-х рр. ХХ ст. 
на її частку припадало близько 14% загального обсягу такого імпорту в 
капіталістичному світі. За рахунок власного виробництва Японія задовольняє  
потреби в рисі на 100%, у молоці і молочних продуктах – на більш ніж 80%, у м’ясі 
– на 65%, у фруктах – приблизно на 60%. Без продукції морських промислів рівень 
самозабезпечення Японії продовольством становить 56% [14]. Імпортується 85% 
потрібної країні пшениці, вся кукурудза, 90 % бобів та сої, 80 % цукру, близько 
20 % жирів, 30% м'яса та фруктів [14]. 

Домінуванню рисівництва в країні сприяють наявність сприятливих 
природних чинників та протекціоністська політика держави. Японія навіть могла б 
експортувати рис, але він занадто дорогий через високу вартість робочої сили і 
неконкурентоспроможний за межами Японії. На початку ХХІ століття прибутки від 
вирощування рису становили 23% від валової продукції сільського господарства 
Японії [6].  

Із середини 50-х років ХХ ст. до нафтової кризи 1973 року в Японії мало 
місце явище, що увійшло в історію економіки як японське економічне диво, суттю 
якого був стрімкий ріст японської економіки, який значною мірою стосувався і її 
аграрної сфери [13; 16]. У 1946–1949 рр. була проведена земельна реформа: 
держава викупила у поміщиків і продала селянам майже 80 % усіх 
сільськогосподарських угідь [14]. Частка самодіяльного населення, зайнятого у 
сільському господарстві, скоротилася зі 48 % до 8 % [16]. З кінця ХХ ст. в Японії 
спостерігається досить характерна тенденція до швидкого скорочення площ орних 
земель загалом, особливо заливних полів, що є наслідком переходу японців від їх 
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традиційного способу життя до західного (проявляється у зменшенні споживання 
рису і збільшенні споживання пшеничних виробів, м’яса, молочних продуктів) [15]. 

У ході реформування та розвитку сільського господарства Японії в ньому 
з’явилася техніка, оснащена мікропроцесорами. За кількістю й потужністю 
тракторів на одиницю площі Японія займає перше місце у світі (1 трактор на 2,2 га 
ріллі) [6; 8]. Проте за рівнем продуктивності праці в сільському господарстві 
Японія значно відстає від США і розвинених європейських країн. Причина цього 
полягає в переважанні дрібних і найдрібніших господарств, що збереглося з часу 
повоєнної реформи. Хоча до початку 90-х років ХХ ст. кількість зайнятих в 
аграрному секторі скоротилася до 4 млн осіб (у середині 70-х вона становила 
приблизно 8 млн осіб), структура селянських господарств майже не зазнала змін: як 
і раніше, дві третини господарств мають не більше ніж 1 га землі, а на відносно 
великі за японськими масштабами господарства (понад 3 га), припадає менше ніж 
4% їх загальної кількості [3, с. 638–639]. 

Велику роль у розвитку галузі відіграла державна допомога сільському 
господарству – як у проведенні наукових досліджень, так і в здійсненні 
фінансування переходу сільського господарства на промислову основу. Досвід 
Японії свідчить, що основними важелями фінансової державної підтримки 
сільського господарства є: регулювання цін на сільськогосподарську продукцію для 
забезпечення сільських товаровиробників ефективними умовами господарювання, 
податкове регулювання стимулюючого характеру, кредитна підтримка через 
механізм здешевлення відсотків і відтермінування платежів, економічна підтримка  
підприємств у несприятливих природно-кліматичних умовах, фінансування 
найважливіших програм розвитку аграрного сектору [2]. Майже 80% обсягу 
сільськогосподарської продукції в Японії підпадає під дію урядових програм [1]. 
Невід'ємним елементом аграрних перетворень стало також державне заохочення до 
кооперування в сільському господарстві [7]. Протягом п’ятдесяти останніх років у 
Японії кооперативами було охоплено 100 % виробників сільськогосподарської 
продукції (аналогічно у Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Ісландії і Нідерландах) 
[7]. Державне кредитування кооперативів фермерів здійснюється на однакових 
умовах із приватними фірмами. Пільговим кредитуванням користуються 
кооперативи, що виробляють екологічно чисті продукти [14]. 

Висновки. В аграрному виробництві України сектор малих 
сільськогосподарських підприємств відіграє свою достатньо важливу роль у 
забезпеченні країни необхідними продуктами. Однак ставлення держави до цього 
сектору є зовсім неадекватне. Тому рівень ефективності функціонування малих 
сільськогосподарських підприємств в Україні відносно низький. Це гальмує рух 
країни на її шляху до реалізації вступу до ЄС. 

Досвід Японії свідчить, що навіть роздрібнене сільське господарство може 
успішно функціонувати за умови грамотної і зваженої державної фінансової 
підтримки. Крім того, малі розміри підприємств не становлять перепони на шляху 
механізації сільського господарства, підвищення його продуктивності та 
ефективності і ролі у самозабезпеченні країни сільськогосподарською продукцією. 
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Потужним чинником підвищення ефективності функціонування підприємств є їх 
кооперація. 

Роль держави у господарській політиці в Японії  полягає у генеруванні 
системи правил функціонування суб’єктів науково-технологічного ринку та 
контролі за дотриманням їх виконання через формування сприятливого 
інституційного середовища та інноваційної інфраструктури.  

Активну підтримку малого й середнього бізнесу в Японії, як і у більшості 
інших західних держав, можна пояснити не їхніми благодійними намірами, а тим, 
що саме малі господарські структури, котрі забезпечують формування 
конкурентного середовища й сприяють скороченню безробіття, розглядаються 
зараз як локомотив економічного розвитку і як джерело й середовище формування 
середнього класу населення більшості країн світу. 
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Черевко Г., Черевко І., Черевко Д. Функціонування малих підприємств 
в аграрному секторі економіки: українські реалії та досвід Японії 

Малі підприємства є об’єктивною реальністю у кожній галузі національної 
економіки, у тому числі і в аграрній її сфері, їх роль у функціонуванні цієї 
економіки та держави загалом є об’єктивно значною. Однак сфера малого бізнесу в 
Україні перебуває і функціонує не зовсім в однакових з великим бізнесом умовах – 
малі підприємства мають гірший доступ до кредитних та інших фінансових 
ресурсів, вони позбавлені суттєвих пільг в оподаткуванні тощо. Особливо яскраво 
видно це на прикладі аграрної сфери економіки, в якій спостерігається загострення 
явища дуалізації. У цьому плані для нас цінним може виявитися досвід 
функціонування малих підприємств у Японії, де переважна більшість виробників є, 
власне, малими. У статті представлено результати дослідження стану та переваг і 
недоліків малого аграрного підприємництва в Україні та основних характерних рис 
досвіду функціонування малих аграрних підприємств у Японії і можливостей 
імплементації цього досвіду. 

Ключові слова: малі підприємства, аграрний сектор економіки, державне 
регулювання, Японія, Україна. 

 
Cherevko G., Cherevko I., Cherevko D. Small enterprises functioning in 

agrarian sector of economy: Ukrainian reality and Japanese experience 
Small enterprises are the objective reality in each branch of economy including as 

well agrarian sphere, and the role of its in this economy functioning is objectively 
considerable. But sphere of small business in Ukraine is functioning under not so equal 
with the big business conditions – they have worse access to credit and other resources, 
they don’t have essential privileges in taxation etc.  Especially brightly we can see it on 
the example of agrarian sphere of economy, where dualization phenomena sharpening 
can be observed. In this plane the experience of small enterprises functioning experience 
of Japan can be useful for us, because main part of enterprises of agrarian sector in this 
country is just small. In this article some results of state and advantages and 
disadvantages of small agrarian business in Ukraine and main specific features of small 
agrarian enterprises functioning experience in Japan as well as the possibilities of such 
experience implementation are presented.   
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Черевко Г., Черевко И., Черевко Д. Функционирование малых 

предприятий в аграрном секторе экономики: украинские реалии и опыт 
Японии  

Малые предприятия являются объективной реальностью в каждой отрасли 
национальной экономики, в том числе и в аграрной ее сфере, их роль в 
функционировании этой экономики и государства в целом является объективно 
значительной. Однако сфера малого бизнеса в Украине находится не совсем в 
равных с большим бизнесом условиях – малые предприятия имеют худший доступ 
к кредитным и другим финансовым ресурсам, они лишены существенных льгот в 
налогообложении и т.д. Особенно ярко видно это на примере аграрной сферы 
экономики, в которой наблюдается обострение явления дуализации. В этом плане 
для нас ценным может оказаться опыт функционирования малых предприятий в 
Японии, где преимущественное большинство предприятий аграрного сектора 
экономики являются именно малыми. В статье представлены результаты 
исследования состояния, преимуществ и недостатков малого аграрного 
предпринимательства в Украине, основных характерных черт опыта 
функционирования малых аграрных предприятий в Японии и возможностей 
имплементации этого опыта. 

Ключевые слова: малые предприятия, аграрный сектор экономики, 
государственное регулирование, Япония, Украина. 
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СТАЛІСТЬ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ І ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА 
 

І. Костирко, д. е. н., Т. Гром’як, к. е. н., І. Корчинський, к. е. н. 
Львівський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Розвиток аграрної сфери держави і проблеми 

розвитку сільських територійусе більше стають об’єктом наукового аналізу і 
поглиблених досліджень багатьох учених-аграрників. Вони можуть мати своє 
наукове вирішенняна оновленій теоретико-методологічній базі, яку пропонує 
сучасна економічна теорія, зокрема інституціональна теорія та соціоекономіка. 
Адже наслідки трансформаційних перетворень і залучення села в ринкові 
відносини висвітили низку нових проблем, вирішення яких неможливе на основі 
традиційного галузевого підходу.  

Щоб реформувати суспільно-економічні відносини на селі з метою 
досягнення належного рівня сільського розвитку та формування інфраструктури 
аграрної сфери, необхідно розглядати сам процес сільського розвитку як об’єкт 
наукового аналізу – соціально-територіальну підсистему суспільства, яка 
концентрує відповідний соціоекономічний потенціал. Тому є потреба в 
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обґрунтуванні таких стратегій сільського розвитку, які забезпечували б досягнення 
його цілей і зростання добробуту сільського населення через використання 
адекватних цьому методів державного управління. Цього можна досягти за рахунок 
розширення багатофункціональності сільськогосподарського виробництва та 
диверсифікації всієї сільської економіки, що вимагає відповідним чином 
організованої інфраструктури аграрної сфери. Тільки в такому поєднанні 
створюються передумови для сталості всього суспільно-економічного процесу і 
його успішного відтворення в аграрній сфері держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усвідомленняважливості 
проблем сільського розвитку сформувалося останніми роками як результат 
наукового аналізу трансформаційної практики аграрного сектору й супутніх 
проблем розвитку всієї аграрної сфери. Теоретико-методологічні, організаційно-
економічні, соціально-демографічні, прикладні, управлінські та особливо 
інституціональні і соціоекономічні аспекти формування й розвитку економічних 
систем, у тому числі в аграрній сфері, останнім часом все більше привертаютьувагу 
науковців. Ці складні проблеми досліджували О. Бородіна, В. Геєць, А. Гриценко, 
Ю. Губені, А. Кочерга, Е. Лібанова, Ю. Лопатинський, О. Онищенко, М. Орлатий, 
О. Павлов, І. Прокопа, Л. Шепотько, О. Шпичак, О. Шубравська, В. Юрчишин та 
ін. Проте проблеми сільського розвитку досі недостатньо узгоджені з процесом 
формування раціональної інфраструктури аграрної сфери як системи інститутів та 
інституцій, що охоплюють ринкові та суспільні відносини на селі, що не дає змоги 
глибше обґрунтувати напрями і перспективи сільського розвитку з позицій сталості 
його як процесу.  

Постановка завдання. Перед нами стояло завдання поглибити наукові 
основи розвитку села на засадах сталості цього процесу у взаємозв’язку з окремими 
аспектами формування інфраструктури аграрної сфери, керуючись положеннями 
інституціонального підходу та його органічного поєднання з основними 
принципами архітектоніки. 

Виклад основного матеріалу. Функціональна роль аграрного сектору у 
суспільно-економічній системі держави чітко окреслена саме виробничою сферою, 
а результати його трансформації оцінюються кількісними й вартісними 
показниками, наприклад, обсягами виробленої валової продукції. Наслідком є 
виробництво заради максимізації прибутку, а соціальні проблеми перекладаються 
на державу. Відповідно до цієї функціональної ролі аграрного сектору сформована 
й архітектоніка його інфраструктури, що обслуговує ринкові відносини і рух 
товарів та послуг в аграрній сфері. 

Державне регулювання, податкова і бюджетна системи створюють такий 
механізм перерозподілу суспільного доходу, за якого аграрна сфера як цілісна 
суспільно-економічна система розвивається зі значними деформаціями. Проявом 
цих деформацій є зростання монополізації і концентрація всіх видів ресурсів у 
крупних агроформуваннях, тривале зростання рівня бідності селян і занепад 
сільських територій. Сучасна організаційна структура аграрного сектору економіки 
і всієї аграрної сфери сформована під впливом цих диспропорцій, що деформує 
весь економічний механізм аграрної сфери та розбалансовує систему розподілу 
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отримуваних тут доходів. Це вказує на те, що економічна система, сформована в 
аграрному секторі економіки, потребує переходу до іншої траєкторії розвитку на 
засадах кращої загальної збалансованості й узгодженості між окремими її ланками з 
метою досягнення такого стану рівноваги, за якого інтереси всіх суб’єктів 
економічного процесу забезпечувалися б доходами, адекватними їх місцю й ролі у 
цій системі. 

Незважаючи на значну увагу до зазначеної проблематики, галузевий підхід 
продовжує бути визначальним у науковому аналізі діяльності аграрного сектору, а 
проблеми сільського розвитку мало досліджуються в їх взаємозв’язку з 
архітектонікою інфраструктури всієї аграрної сфери. Тому, на наш погляд, зміст 
поняття сільського розвитку часто розглядається без його взаємозв’язку з 
дослідженням впливу стану розвитку інфраструктури на зростання всього 
економічного потенціалу села, що є певним методологічним недоліком наукового 
аналізу. Проведені в Україні трансформації аграрного сектору не змінили його 
основного функціонального призначення, а створені державою інституціональні 
умови не сформували нових засад організації всієї аграрної сфери, за яких інтереси 
сільського населення були б належним чином враховані, як це відбувається у 
розвинутих країнах.  

Необхідною умовою ефективнішого функціонування сільськогосподар-
ського виробництва в його матеріально-речовій формі як основи сільського 
розвитку завжди є соціальні чинники, у тому числі умови відтворення робочої 
сили, поселенська мережа, природні умови для виробничої діяльності, які 
впливають на функціонування виробничого ресурсу, що має конкретне 
територіальне розташування. Без належно організованої інфраструктури – як 
виробничої, так і соціальної – економічні результати виробничої діяльності в 
підсумку не можуть бути перетворені на соціальні блага і забезпечувати належний 
рівень функціонування аграрної сфери загалом.  

За останні роки різноспрямованість процесів розвитку виробничої і 
соціальної сфер на селі стрімко зросла, що привело в стан розбалансованості 
суспільно-економічні процеси, які відбуваються в аграрній сфері. Саме тому, 
зокрема, за значного росту обсягів сільськогосподарського виробництва останніми 
роками, занепад соціальної сфери та її матеріально-технічної бази виглядає 
необґрунтованим. Виправлення цієї диспропорції у темпах розвитку вимагає 
переосмислення інституціональної ролі держави, координуючі і регулюючі зусилля 
якої повинні бути спрямовані на зміну всієї системи суспільно-економічних 
відносин в аграрній сфері. Це є суспільною потребою, яка випливає зі 
специфічності сільськогосподарського виробництва як особливої сфери 
економічної діяльності, де поряд із виробництвом сільськогосподарської продукції 
продукуються різноманітні продукти й суспільні блага, що мають нетоварний 
характер – екологічні надбання і послуги, збереженість краєвидів і розвиток 
ландшафтів, культурне середовище та етнонаціональні послуги, а в підсумку – 
безперервність самого суспільного відтворення в його найширшому розумінні. При 
цьому раціональна архітектоніка інфраструктури всієї аграрної сфери виступає тим 
конструктивним елементом суспільно-економічної системи, що спроможний 
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забезпечити ефективність сільського розвитку і досконаліші умови функціонування 
аграрної сфери загалом [3].  

Одними з перших теоретичну сутність сільського розвитку як специфічного 
способу реалізації економічних відносин у суспільстві показали вчені-економісти 
О.М.Онищенко та В.В.Юрчишин. За їх твердженням, поняття «сільський розвиток» 
охоплює сукупність знань про сучасне, близьке (середньострокове) та віддалене 
(стратегічне) майбутнє вітчизняного села, селянства і всього сільського соціуму та 
вказує напрями й механізми виходу сільського господарства на засади сталого 
розвитку [4]. У практичному значенні сільський розвиток науковці трактують як 
реалізацію системних загальнодержавних, регіональних і місцевих заходів і 
практичних дій, які виходять із теперішніх та майбутніх інтересів і потреб 
відповідної сільської території, сільського поселення, конкретної виробничо-
господарської структури, кожного селянина чи сільського жителя[4, с. 10]. Таке 
визначення ув’язує аспекти сільськогосподарського виробництва, сільських 
територій і поселень, селян в їх діалектичну єдність. 

Значний вклад у створення концептуальних засад і розробку державної 
політики розвитку сільських територійу частині організаційно-управлінських засад 
і державного регулювання з урахуванням різних рівнів і типів сільських територій 
зробив О.І. Павлов [6; 7].  

Багато науковців розглядають сільський розвиток у контексті поняття 
сталого розвитку всього агропромислового виробництва та сільської місцевості. 
Комплексний підхід до визначення сутності і змісту поняття сталості агросфери як 
відкритої системи, якій властиво реагувати на сигнали, котрі надсилають її 
внутрішні складові і зовнішні впливи, які генерують інші системи, що 
взаємопов’язані з аграрним сектором, зокрема, екологічна, соціальна, інституціо-
нальні впливи тощо, пропонує О.В. Шубравська.  

Найбільш прийнятним, на наш погляд, слід вважати трактування поняття 
сільського розвитку, яке подає О.М. Бородіна у монографії «Теорія, політика та 
практика сільського розвитку», де вона вказує, що «під сільським розвитком ми 
розуміємо такий процес, при якому забезпечується гармонійний соціоекономічний 
прогрес сільської місцевості на основі самоорганізації сільських громад із 
максимально можливим використанням чинників ендогенного розвитку (місцевих 
активів) при їх поєднанні із зовнішніми можливостями» [8, с. 21]. 

Ключовим у ньому є оцінка сільського розвитку як процесу, у ході якого 
відбувається зміна одного стану сільської місцевості до іншого, якіснішого. 
Вказано механізм і рушійні сили таких змін – за рахунок самоорганізації сільських 
громад. Умовами цих прогресивних змін є поєднання чинників внутрішнього 
впливу зі зовнішніми можливостями. У сукупності це забезпечує гармонійність 
усього соціоекономічного процесу, робить його об’єктивним. 

За нашими дослідженнями, сільський розвиток – це специфічний спосіб 
організації суспільно-економічних відносин і такий їх конкретний стан, за якого в 
певних інституціональних умовах і механізмах товари й суспільні блага, що їх 
продукує економічний потенціал аграрного сектору, розподіляються між 
суб’єктами цих відносин в інтересах більшості сільського населення та 
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забезпечують стале зростання його добробуту і покращання умов проживання [2, 
c. 16].  

Ключовим у цьому визначенні є концентрація уваги на економічних 
відносинах, які повинні видозмінюватися відповідно до пріоритетів і цілей 
сільського розвитку. Саме економічні відносини та їх зміст є визначальним 
способом розподілу доходів, що їх може генерувати економічний потенціал села і 
сільської території, зміна якого може краще і повніше задовольняти інтереси 
сільського населення, вплинути на розвиток агроінфраструктури та відповідати 
загальнодержавним інтересам.  

У нашому дослідженні інфраструктура аграрної сфери розглядається як 
цілісна сукупність інститутів та інституцій, діяльність яких формує досконалу 
організаційну конструкцію й економічні механізми, котрі забезпечують умови 
функціонування всіх суб’єктів економічних відносин у межах аграрної сфери та 
поза нею, формуючи такий рівень трансакційних витрат у рамках економічної 
системи, за якого економічний механізм діє найбільш ефективно [3]. Архітектоніка,  
як основний принцип структурування, зв’язку і взаємозумовленості елементів цієї 
конструкції,відповідає цілям сільського розвитку та є запорукою сталості всього 
суспільно-економічного процесу розвитку аграрної сфери.  

Основні наукові положення такого підходу розкрито у низці фундамен-
тальних праць, зокрема в колективній монографії «Институциональная архитекто-
ника и динамика экономических преобразований», виданій колективом науковців 
Інституту економіки і прогнозування НАНУ під керівництвом В.М. Гейця [1], які 
започаткували цей новий науковий напрям ‒ інституціональну архітектоніку.  

В економічній теорії архітектоніка поєднує знання глибинної інституціо-
нальної структури, вміння будівництва і загального плану побудови цілісної 
системи інститутів, які формують новий каркас (архітектуру/архітектоніку) 
суспільно-економічної системи і політики, зокрема в аграрній сфері.  

Сформована сьогодні в Україні економічна система є наслідком 
трансформаційного за характером процесу, де збалансованість і гармонійність як 
якісні характеристики системи перебувають на початкових стадіях. У зв’язку з цим 
інституціональний та організаційно-правовий каркас інфраструктури сільських 
територій як елемент економічної системи всієї держави все ще має недосконалу 
конструкцію та недостатню ефективність дії, що породжує проблеми 
функціонування всієї інфраструктури й деформує її вплив на результативність 
функціонування аграрної сфери загалом. Архітектоніка інфраструктури істотно 
впливає на рівень трансакційних витрат всієї економічної системи, яка 
сформувалася в аграрній сфері, що необхідно враховувати для обґрунтування 
стратегії сільського розвитку. 

Стратегія подальших ринкових перетворень і формування моделі сільського 
розвитку повинна враховувати прогнозовані наслідки цих реформ з позиції 
досягнення стратегічних соціально-економічних цілей та мінімізації негативних 
потенційних загроз. 

Модель сільського розвитку з урахуванням забезпечення його сталості і 
зрівноваженості повинна базуватися на реальних економічних відносинах, які 
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сформувалися як наслідок трансформацій в аграрному секторі економіки, та 
виходити з можливостей і передумов, які дає потенціал сільських територій для 
реалізації обраного напряму розвитку аграрної сфери. Тому місія і мета політики 
сільського розвитку в Україні має не тільки забезпечувати підтримку аграрного 
ринку і доходів, а й сприяти подоланню бідності та покращанню умов проживання 
сільського населення, формуванню ефективної інфраструктури на селі. Основою 
концепції сільського розвитку, на наш погляд,є стратегія, яка передбачає, що 
виробничий чинник не є визначальним у нарощенні потенціалу сільського 
розвитку, а економічний ріст очікується і стимулюється передусім поза 
виробничими межами – у сфері поліпшення соціальних умов для підвищення 
віддачі людського капіталу як основного напряму приросту потенціалу сільського 
розвитку на перспективу.  

Згідно з цим підходом у монографії «Потенціал сільського розвитку в 
умовах економічних трансформацій» [2] обґрунтовано моделі сільського розвитку 
для окремих груп сільських районів. Базовою методологічною вимогою є 
конструювання конкретних моделей на основі загальної моделі сільського 
розвитку. Відповідно до визначеного підходу основною умовою сприяння сталості 
сільського розвитку слід вважати інвестування у розвиток його потенціалу, зокрема 
інфраструктуру. Вирішення засобами державної політики нагальних проблем 
сільського розвитку поліпшить перспективи розвитку всієї аграрної сфери України, 
сільських територій та їх інфраструктури, забезпечить сталість цього процесу. 

Висновки. Аналіз практики ринкових перетворень у державі наочно 
свідчить про недостатність саме інституціональних підходів до вирішення 
нагальних теоретичних і практичних проблем. У рамках нового наукового напряму 
‒інституціональної архітектоніки – необхідно дослідити і вирішити низку 
теоретичних і практичних питань, що мають місце у формуванні і функціонуванні 
інфраструктури як окремої складової загальної суспільно-економічної системи 
аграрної сфери та сільського розвитку. 

За існуючих соціально-економічних умов одним із визначальних 
стратегічних напрямів оздоровлення економіки країни є формування потужного 
економічного каркаса території України через реалізацію в державі ринкової моделі 
економічного і соціального розвитку територій. В основу цієї моделі, яка виступає 
як самостійна політико-економічна категорія і водночас є складовою національної 
стратегії соціально-економічного розвитку України, повинні бути покладені 
суспільні теорії територіального розвитку та економічного зростання. Згідно з цими 
підходами в Україні потрібно сформувати структуровизначальні для всього 
національного агропромислового комплексу базові виробництва й окреслити 
шляхи розвитку, які стануть джерелом сталого сільського розвитку кожного 
регіону і держави загалом. 
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Костирко І., Гром’як Т., Корчинський І. Сталість сільського розвитку і 

його інфраструктура 
Показано теоретичні аспекти розвитку села на засадах сталості,розкрито 

проблеми сучасного стану сільського розвитку та його інфраструктури. 
Обґрунтовано доцільність застосування інституціонального підходу в процесі 
формування агроінфраструктури України. Запропоновано в рамках нового 
наукового напряму ‒ інституціональної архітектоніки – дослідити йвирішити 
теоретичні і практичні проблеми, що мають місце у формуванні й функціонуванні 
інфраструктури.Застосування згаданої моделі сільського розвитку на засадах 
сталості і зрівноваженості помітно поліпшить перспективи розвитку всього 
аграрного сектору України, її сільських територій та їх інфраструктури загалом. 

Ключові слова:сільський розвиток, аграрна сфера, інфраструктура, 
інституціональний підхід, соціоекономіка, інституціональна архітектоніка.  

 
Kostyrko I., Gromiak T., Korchynskyy I. Sustainability of the rural 

development and its infrastructure 
In the article is researched the theoretical aspects of the rural development based 

on sustainability. The current state and problems of rural development and its 
infrastructure are showed. Expediency of the institutional approach to the formation 
agroinfrastructure are grounded. Theoretical and practical problems that occur in the 
formation and functioning of agroinfrastructure are studied, as part of a new scientific 
direction - institutional architectonics. The model of rural development grounded on 
sustainability is presented, which aimed at promising steps development of rural areas 
and their infrastructure. 
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approach socioeconomics, institutional architectonics. 

 
Костырко И., Громьяк Т., Корчинский И. Устойчивость сельского 

развития и его инфраструктура 
Показаны теоретические аспекты развития села на основе устойчивости, 

раскрыты проблемы современного состояния сельского развития и его 
инфраструктуры. Обоснована целесообразность применения институционального 
подхода в процессе формирования агроинфраструктуры Украины. Предлагается в 
рамках нового научного направления –институциональной архитектоники – 
исследовать и решить ряд теоретических и практических проблем, имеющих место 
при формировании и функционировании инфраструктуры. Применение данной 
модели сельского развития на основе устойчивости и уравновешенности заметно 
улучшит перспективы развития всего аграрного сектора Украины, ее сельских 
территорий и их инфраструктуры в целом. 

Ключевые слова: сельское развитие, аграрная сфера, инфраструктура, 
институциональный подход, социоэкономика, институциональная архитектоника. 
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Постановка проблеми. Розвиток методики оцінки ефективності 

інноваційної діяльності доцільно спрямувати в русло універсалізації, що: а) дасть 
змогу зосередити увагу на вдосконаленні способів визначення ключових 
показників ефективності інноваційної діяльності; б) сприятиме конкретизації 
положень такої методики для її прикладного застосування стосовно різних видів 
інновацій; в) спростить автоматизацію розрахунку показників ефективності 
інноваційної діяльності за допомогою сучасних комп’ютерних та інформаційних 
технологій.  

Аналізуючи економічну літературу з питань методики ефективності 
інноваційної діяльності [1, с. 275–292; 2, с. 69–78; 4, с. 55–80; 8, с. 382–391; 10, 
с. 457–474; 11, с. 202–225, 306–311; 13; 15, с. 367–381; 17, с. 200–221], слід 
зазначити, що універсалізацію згаданої методики належить реалізовути за умов 
дотриманнядвох принципів: 

1) врахування поточної вартості обсягу одноразових (капітальних) і 
поточних (експлуатаційних) витрат, понесених окремими учасниками інноваційної 
діяльності в різний часовий проміжок, на дату її оцінки; 
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2) врахування поточної вартості результатів (доходів), отриманих окремими 
учасниками інноваційної діяльності в різний часовий проміжок, на дату її оцінки. 

У сукупності ці два принципи зводяться до розробки певного способу 
дисконтування (реверсії) показників витрат і результатів (доходів), покладених в 
основу визначення ефекту, отриманого внаслідок інноваційної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і науково-методичні 
основи оцінки ефективності інноваційної діяльності достатньо повно висвітлені в 
науковій [1, с. 275–292; 3; 5; 6; 9; 16; 19, с. 31–41; 20], навчальній [2, с. 69–78; 4, 
с. 55–80; 7, с. 496–509; 8, с. 382–391; 10, с. 457–474; 11, с. 202–225, 306–311; 12, 
с. 161–165; 14, с. 161–165; 15, с. 367–381; 17, с. 200–221; 18, с. 378–383] та 
офіційній [13] економічній літературі. Однак поза увагою залишається питання 
розробки універсального способу реверсії ефекту, отриманого впродовж життєвого 
циклу інновацій. Частково воно висвітлене в нашій публікації [3], в якій показана 
методика визначення сукупного ефекту, отриманого внаслідок виготовлення і 
споживання інноваційної продукції.  

Постановка завдання. Мета цього дослідження полягає в розробці такого 
способу реверсії грошових потоків витрат на інноваційну діяльність і результатів 
(доходів), отриманих внаслідок останньої, який забезпечить визначення поточної 
вартості сукупного ефекту, отриманого за рахунок інноваційної діяльності, на будь-
який рік життєвого циклу інновацій. 

Виклад основного матеріалу.Використовуючи положення [3, с. 152–153], 
спосіб реверсії сукупного ефекту, отриманого внаслідок виготовлення і споживання 
інноваційної продукції за весь період її життєвого циклу, пропонуємо уніфікувати у 
вигляді такого виразу: 
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де СЕір – сукупний ефект, отриманий внаслідок виготовлення і споживання 
інноваційної продукції за весь період її життєвого циклу, у поточних цінах 
розрахункового року, грн; t – порядковий номер року життєвого циклу інноваційної 
продукції; Tк – кінцевий рік життєвого циклу інноваційної продукції; Pbt – обсяг 
економічного результату, отриманого внаслідок виготовлення інноваційної 
продукції в t-му році, у поточних цінах без врахування непрямих податків, грн; Bbt 
– обсяг поточних витрат, понесених на виготовлення інноваційної продукції в t-му 
році, у поточних цінах, грн; Аbt – обсяг амортизаційних відрахувань на реновацію 
необоротних активів, використовуваних у процесі виробництва інноваційної 
продукції в t-му році, у поточних цінах, грн; INbt– обсяг інвестицій, спрямованих на 
створення і виготовлення інноваційної продукції в t-му році, у поточних цінах, грн;

re
tSEb  – обсяг соціального ефекту, отриманого на регіональному рівні внаслідок 
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виготовлення інноваційної продукції в t-му році і не охопленого економічними 
результатами товаровиробника, у поточних цінах, грн; re

tECb  – обсяг екологічного 
ефекту, отриманого на регіональному рівні внаслідок виготовлення інноваційної 
продукції в t-му році і не охопленого економічними результатами товаровиробника, 
у поточних цінах, грн; de

tSEb  – обсяг соціального ефекту, отриманого на 
загальнодержавному рівні внаслідок виготовлення інноваційної продукції в t-му 
році і не охопленого економічними результатами товаровиробника, у поточних 
цінах, грн; de

tECb  – обсяг екологічного ефекту, отриманого на загальнодержавному 
рівні внаслідок виготовлення інноваційної продукції в t-му році і не охопленого 
економічними результатами товаровиробника, у поточних цінах, грн; rb – ставка 
дисконту, яка враховує рівень ризику бізнесу, що спеціалізується на виготовленні 
інноваційної продукції; Tр – розрахунковий рік, на який здійснюється реверсія 
сукупного ефекту, отриманого внаслідок виготовлення і споживання інноваційної 
продукції за весь період її життєвого циклу; Pst – обсяг економічного результату, 
отриманого внаслідок виробничого споживання інноваційної продукції в t-му році, 
у поточних цінах без врахування непрямих податків, грн; Bst– обсяг поточних 
витрат, понесених на отримання результатів уt-му році за допомогою технологій, 
які використовують інноваційну продукцію, у поточних цінах, грн; Аst– обсяг 
амортизаційних відрахувань на реновацію необоротних активів, використовуваних 
у технологіях із виробничого споживання інноваційної продукції в t-му році, у 
поточних цінах, грн; INst– обсяг інвестицій, спрямованих на виробниче споживання 
інноваційної продукції в t-му році, у поточних цінах, грн; re

tSEs  – обсяг 
соціального ефекту, отриманого на регіональному рівні внаслідок виробничого 
споживання інноваційної продукції вt-му році і не охопленого економічними 
результатами споживача, у поточних цінах, грн; re

tECs  – обсяг екологічного 
ефекту, отриманого на регіональному рівні внаслідок виробничого споживання 
інноваційної продукції в t-му році і не охопленого економічними результатами 
споживача, у поточних цінах, грн; de

tSEs  – обсяг соціального ефекту, отриманого на 
загальнодержавному рівні внаслідок виробничого споживання інноваційної 
продукції в t-му році і не охопленого економічними результатами споживача, у 
поточних цінах, грн; de

tECs  – обсяг екологічного ефекту, отриманого на 
загальнодержавному рівні внаслідок виробничого споживання інноваційної 
продукції в t-му році і не охопленого економічними результатами споживача, у 
поточних цінах, грн; snpt – ставка непрямих податків, які охоплені в ціні і 
сплачуються покупцем інноваційної продукції в t-му році, %; rs – ставка дисконту, 
яка враховує рівень ризику бізнесу, що технологічно використовує інноваційну 
продукцію; ∆ESgt – обсяг додаткового економічного ефекту, отриманого 
товаровиробниками суміжних галузей економіки за рахунок дифузії результатів 
інноваційної діяльності в t-му році, у поточних цінах без врахування непрямих 
податків, грн; rg – ставка дисконту, яка враховує рівень ризику бізнесу в суміжних 
галузях. 
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Висновки. Перевага пропонованого способу визначення сукупного ефекту, 
отриманого внаслідок виготовлення і споживання інноваційної продукції за весь 
період її життєвого циклу, проявляється в тому, що він дає змогу окремим 
учасникам інноваційної діяльності залежно від їх потреб розраховувати поточну 
вартість такого ефекту на будь-який рік життєвого циклу інноваційної продукції. 
Подальше дослідження зазначеного способу слід спрямувати на прикладне його 
застосування стосовно різних розрахункових років. 
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Гавука І. Універсальний спосіб реверсії сукупного ефекту, отриманого 
впродовж життєвого циклу інноваційної продукції 

Встановлено принципи, які визначають потребу в універсалізації реверсії 
сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції. 
Розроблено методику, яка дає змогу розраховувати поточну вартістьсукупного 
ефекту, отриманого внаслідок інноваційної діяльності, на будь-який рік життєвого 
циклу інноваційної продукції. 

Ключові слова: інноваційна продукція, життєвий цикл, сукупний ефект, 
універсальний спосіб реверсії. 

 
Havuka I. Universal method of reversion total effect received during the life 

cycle of innovative production 
It is established principles that define the need universalize reversion of the total 

effect, which obtained during the life cycle of innovative production. Developed method, 
which allows calculate the present value of the total effect received owing innovation 
activities for any year of the life cycle of innovative production. 

Key words: innovative production, life cycle, total effect, universal method of 
reversion. 
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Гавука И. Универсальный способ реверсии совокупного эффекта, 
полученного в течение жизненного цикла инновационной продукции 

Установлены принципы, которые определяют потребность в 
универсализации реверсии совокупного эффекта, полученного в течение 
жизненного цикла инновационной продукции. Разработана методика, которая 
позволяет рассчитывать текущую стоимость совокупного эффекта, полученного в 
результате инновационной деятельности, на любой год жизненного цикла 
инновационной продукции. 

Ключевые слова: инновационная продукция, жизненный цикл, 
совокупный эффект, универсальный способ реверсии. 

 
 

УДК 339.13:338.432 
РОЛЬ І ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

У ВИРОБНИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Г. Батюк, к. е. н., Н. Ціцька, к. е. н. 
Львівський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Важливе місце в аграрній економіці держави 

займає діяльність малих форм господарювання. Окрім забезпечення країни 
основною часткою продуктів харчування, вони ще й згладжують соціальну 
напруженість, тобто є місцем праці для багатьох селян. Проте з кожним роком 
частка за окремими видами продукції, яка припадає на результати їх діяльності, 
зменшується. Усе більшого значення на ринку виробників аграрної продукції 
набувають великі підприємства, а тому малі виробники сільськогосподарської 
продукції стають усе менш конкурентоспроможними, що негативно позначається 
на їх діяльності. Актуальність теми нашого дослідження зумовлена тим, щоб 
проаналізувати причини таких подій та показати вплив держави на розвиток малих 
форм господарювання у сільському господарстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку малих форм 
господарювання в аграрному секторі економіки займалися багато вчених, зокрема 
П.С. Березівський, В.М. Геєць, Ю.Є. Кирилов, Н.М. Міщенко, Т.О. Осташко та ін. 
Вплив державної політики на їх функціонування детальніше вивчали такі науковці, 
як В.Ф. Башмачников, Л.М. Васильєва, М.В. Дубініна, С.М. Кваша та ін. Проте 
неузгодженими залишаються питання історичного аспекту розвитку сільськогос-
подарського виробництва та побудова на цій основі подальшої державної політики 
щодо функціонування різних за розмірами виробників сільськогосподарської 
продукції. 

Постановка завдання. Ми ставили завдання уточнити теоретичну сутність 
малих форм господарювання в системі сільськогосподарського виробництва. 

Виклад основного матеріалу. Сільське господарство є важливим сектором 
економіки для багатьох країн, у тому числі й України. Основним завданням, яке 
покладається на цю галузь національної економіки, є підтримання продовольчої 
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безпеки держави. Повноцінне та ефективне виконання цього завдання можливе в 
разі збалансованого розвитку всіх складових аграрного сектору економіки за 
паритетних умов діяльності його учасників. Проте трансформаційні процеси, які 
відбуваються в економіці та сільському господарстві зокрема, призводять до змін 
суспільного поділу праці та функціонування господарств різних форм власності на 
селі. На жаль, сьогодні казати про повноцінний розвиток аграрного ринку в Україні 
досить складно. Це насамперед проявляється в процвітанні одних суб’єктів ринку, 
тобто середніх і великих підприємств, та перебуванні у скрутному становищі 
інших, а саме малих підприємств. Проте особливу увагу необхідно приділити 
дослідженню малих форм господарювання в аграрному секторі економіки, яких 
можна вважати основними в становленні продовольчої безпеки держави, у 
забезпеченні робочими місцями сільського населення та в підвищенні соціально-
економічного рівня розвитку суспільства. 

Під попереднім визначенням «малих форм господарювання» ми розуміємо 
функціонування суб’єктів невеликих розмірів чи з невеликим обсягом виробництва 
продукції, певного виду та способу діяльності, яким притаманні певні правила 
організації й взаємовідносин господарської діяльності, що працюють із вигодою 
для себе, у тому числі й отримують прибуток. Основними особливостями малих 
форм господарювання на селі є особиста участь селянина й членів його сім’ї у 
здійсненні діяльності та певні обмежувальні критерії, до яких насамперед 
відносимо розміри сільськогосподарських угідь, кількість працівників (найманих 
осіб), а в окремих випадках й обсяг виручки.  

Проте у законодавчій базі трактування терміна «малі форми господа-
рювання», у тому числі й у сільському господарстві, немає, а в працях учених 
думка щодо цього поняття неоднозначна (див. табл.). 

Виходячи з викладених трактувань учених та власного усвідомлення 
поняття «малі форми господарювання» у сільському господарстві, зазначимо, що 
під ними розуміємо здійснення господарської діяльності невеликих розмірів 
селянином-підприємцем з метою отримання вигоди та для задоволення власних 
потреб у продуктах харчування. 

Так, Т. Яворська вважає, що поділ малого бізнесу в сільському господарстві 
повинен диференціюватися залежно від площі земельних угідь так : I група (до 
20 га) – особисті селянські господарства та дрібні фермерські господарства; II група 
(від 20 до 100 га) – сімейні фермерські господарства; III група (від 100 до 500 га) – 
фермерські господарства та сільськогосподарські підприємства різних організа-
ційно-правових форм господарювання [1].  

Підприємство вважається малим, коли його річний дохід не перевищує 
10 млн євро [2], але аналіз щорічних статистичних звітів, які подає управління 
статистики в Україні, показує, що сільськогосподарських підприємств із верхньою 
межею доходу до 10 млн євро дуже багато. Відповідно підприємств на ринку, які 
мають дохід, більший за визначену суму, – менша кількість. Отже, основна маса 
сільськогосподарських виробників – юридичних осіб за критерієм рівня доходу 
належить до малих підприємств. Тому до таких у сільському господарстві повинні 
належати ще менші за розміром суб’єкти.  
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Таблиця 
Трактування поняття малих форм господарювання в сільському господарстві 
Автор Трактування поняття 

ВасильєваІ. В. 

Малі форми господарювання становлять собою організаційно-економічну форму 
виробництва продовольства, засновану на добровільній, самостійній праці окремих 
громадян, сімей або групи осіб, які володіють землею, іншими засобами 
виробництва на правах приватної власності або оренди, а виробленою ними 
продукцією й одержуваними доходами – на правах повної власності. 

Збарський В.К. 

За своїм змістом мала форма господарювання – це економічне явище, для 
становлення і розвитку якого необхідні сприятливі політичні, економічні, соціальні 
та природні умови, а за формою – суб’єкт господарювання, який функціонує на 
принципах добровільності, самофінансування та самоврядності. 

КовбасаО. М. 

Під дефініцією “мала організаційна форма підприємництва” розуміється форма 
об’єднання громадян з метою здійснення спільної, здебільшого ризикованої та 
інноваційної діяльності в аграрному бізнесі, яка характеризується певною 
структурою, визначеною сукупністю процесів і внутрішньою впорядкованістю; 
невеликими кількістю залучених працівників і обсягами виробництва (відповідно 
до чинного законодавства); взаємодією окремих елементів системи забезпечення 
життєдіяльності; відповідальністю за результати діяльності, привласненням 
доходу. 

ЛяшенкоІ. В. 

Малі форми господарювання – це суб’єкти малого підприємництва, що 
створюються на основі певної форми власності (як правило, приватної) для 
здійснення господарської діяльності, одержання прибутку чи в споживчих цілях і 
що мають деяку самостійність. 

МатусоваО. М. 
Мале підприємництво на селі є здійсненням діяльності в межах товарних 
особистих селянських господарств, які законодавчо й часто в наукових 
дослідженнях не належать до суб’єктів підприємницької діяльності. 

Милованов Д.А. 

До малих форм господарювання належать дрібнотоварні господарства, що ведуть 
свою діяльність як із реєстрацією (юридична особа), так і без реєстрації (ОСГ) з 
метою отримання доходів, які забезпечують потреби сім’ї, та засновану, головним 
чином на власному трудовому потенціалі сім’ї (домогосподарства) або об’єднанні 
зусиль декількох сімей. 

Мировая 
экономика: 

журнал 

Малі форми характеризуються незначними розмірами виробництва продукції і 
тим, що в одній особі поєднується господар, керівник і працівник. 

Славюк P.А. 
Малий бізнес – це самостійна, систематична господарська діяльність малих 
підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), 
яку вони ведуть на власний ризик з метою отримання прибутку. 

Чернов О.О. 

Малі форми господарювання – це юридичні особи, фермерські господарства, 
індивідуальні підприємці, споживчі кооперативи, а також особисті селянські 
господарства, які не є зареєстрованими підприємницькими утвореннями, 
здійснюють підприємницьку діяльність, пов’язану з використанням місцевих 
ресурсів сільських територій. 

Шульський М.Г. 

Малі форми господарювання на селі – це господарства населення, у тому числі 
особисті селянські господарства, а також класичні фермерські господарства, де 
присутня особиста участь членів цих господарств та їх родин у виробничому 
процесі. 

 
Аналізуючи думки вчених, бачимо, що до малих форм господарювання в 

сільському господарстві необхідно зараховувати виробників, які складають основу 
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дрібнотоварного виробництва, а саме господарства населення та фермерські 
господарства (див. рис.).  

Підкреслимо, що до малих форм господарювання відносимо «господарства 
населення», а не «особисті селянські господарства», як більшість науковців. 

 

 
 

Рис. Модель виробників сільськогосподарської продукції. 
 

Ключовою відмінністю між господарством населення і фермерським 
господарством є те, що діяльність першого базується лише на особистій праці його 
членів. Фермерські господарства формують продовольчий фонд країни через 
реалізацію продукції державі та на місцевому ринку [3]. 

Згідно зі статистичними даними на одне фермерське господарство в Україні 
припадає в середньому 100 га сільськогосподарських угідь. Станом на 
1.01.2014 року кількість фермерських господарств з площею до 100 га земельних 
угідь складала 20,5% від усієї кількості фермерських господарств, від 100 до 
1000 га угідь – 41,1%, понад 1000 га – відповідно 38,4%. Щодо кількості найманих 
працівників, то на одне фермерське господарство припадає в середньому 1,5 особи. 
Виходячи з цих даних, фермерські господарства з володінням земельною ділянкою 
у 100 га та середньорічною кількістю найманих працівників (залучених переважно 
на сезонні роботи) у дві особи мають бути віднесені до малих форм 
господарювання у сільському господарстві. 

Отже, малі форми господарювання у сільському господарстві – це суб’єкти 
господарювання, діяльність яких побудована на праці власника та членів його сім’ї, 
що виробляють продукцію у невеликих обсягах для задоволення потреб ринку, 
рідше для власних потреб та які складають основу дрібнотоварного виробництва на 

облікуВеликотоварне 
виробництво 

Суб’єкти господарювання 

Дрібнотоварне 
виробництво 

Середні 
підприємства 

Малі підприємства Великі 
підприємства 

 

Господарства 
населення 

Фермерські господарства 

Мікро  Малі  

Сільськогосподарські 
підприємства 

Корпорації, 
асоціації, 
холдинги 



 

35 
 

селі. До них ми відносимо: господарства населення, у тому числі особисті селянські 
господарства з обмеженнями площі земельної ділянки не більше ніж 2 га; 
фермерські господарства сімейного типу, які підпадають під визначення 
мікропідприємства згідно з Господарським кодексом України, проте з певними 
уточненнями, а саме: створенням і діяльністю займається одна чи кілька осіб, які є 
родичами або членами сім’ї, середньорічна кількість найманих працівників 
обмежується двома особами, а площа земельних угідь становить до 100га. Усі інші 
фермерські господарства залежно від їх розмірів будуть віднесені до середніх чи 
великих підприємств. 

Малі форми господарювання, особливо особисті господарства населення, 
виявилися найбільш живучими і витривалими в період кризових явищ в АПК у 
минулому столітті та забезпечують у теперішніх умовах виробництво значних 
обсягів продукції. Без дрібних господарств, особливо присадибних, немислиме 
існування українського села, без великих – розвиток науково-технічного процесу в 
аграрному виробництві [4]. Велика кількість дрібних господарств існує й сьогодні, 
що зумовлено відсутністю альтернативи у жителів села щодо задіяння в інших 
видах економічної діяльності. Тому малі форми господарювання стали засобом 
виживання на селі, гарантують співвітчизникам певну продовольчу безпеку, а 
сільським жителям – диверсифікованість діяльності [5].  

Зазначимо, що ринок сільськогосподарських товаровиробників складається 
зі суб’єктів різних розмірів і прав власності на засоби праці. Оскільки на аграрному 
ринку нашої країни представлені як малі товаровиробники, так і великі, подальше 
їх функціонування потребує раціонального поєднання як за кількістю, так і 
специфікою господарювання.  

Про переваги великотоварного виробництва висловлюються багато 
науковців, які вказують на його ефективність порівняно з дрібнотоварним. Проте 
малі форми господарювання сільськогосподарського спрямування відіграють 
важливу роль у структурі національної економіки, забезпечують значну частку у 
виробництві продовольства, формують достатній рівень ринкової конкуренції, а 
також виконують соціальну функцію за рахунок самозайнятості сільських жителів. 
Зазначимо й інші переваги малих форм господарювання, зокрема вони 
забезпечують насичення ринку товарами та послугами, реалізацію інновацій, 
швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору, здатність швидкої адаптації 
до змінних економічних умов, мобільність і гнучкість у прийнятті управлінських 
рішень, динамічність, цілеспрямованість і наполегливість. 

Висновки. Ринкова економіка характеризується висококонкурентними 
умовами діяльності для суб’єктів господарювання. Проте не завжди ці умови 
однаково впливають на малих, середніх та великих виробників сільськогоспо-
дарської продукції. Великі підприємства завжди мали переваги та преференції 
перед малими виробниками, тому останнім важко гідно конкурувати на ринку. 
Звідси, основне завдання, яке стоїть на сьогодні перед малими формами госпо-
дарювання на селі, – це розвиток, що ґрунтується на їх співпраці та об’єднанні з 
подальшими трансформаційними перетвореннями на краще у розвинуті й 
сприятливіші форми господарювання, що дасть змогу виробляти продукцію 
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високої якості, з низькою собівартістю, а отже, мати всі шанси, щоб бути 
конкурентоспроможними на ринку виробників сільськогосподарської продукції.  
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Батюк Г., Ціцька Н. Роль і теоретична сутність малих форм 
господарювання у виробництві сільськогосподарської продукції 

Важливе місце в аграрній економіці держави займає діяльність малих форм 
господарювання. Окрім забезпечення країни основною часткою продуктів 
харчування, вони згладжують соціальну напруженість, тобто є місцем праці для 
багатьох селян. Проте з кожним роком частка за окремими видами продукції, яка 
припадає на результати їх діяльності, зменшується. Усе більшого значення на 
ринку виробників аграрної продукції набувають великі підприємства, а тому малі 
виробники сільськогосподарської продукції стають усе менш конкурентоспромож-
ними, що негативно позначається на їх діяльності. Актуальність теми дослідження 
зумовлена тим, щоб проаналізувати причини таких подій та показати вплив 
держави на розвиток малих форм господарювання у сільському господарстві. 

Ключові слова: аграрний сектор економіки, малі та великі форми 
господарювання, суб’єкти господарювання, особисті селянські господарства. 

 
Batiuk G.,Tsitska N. Role and theoretical essence of small forms of 

management in agricultural production 
An important role in the agricultural economy of the state covers the activities of 

small forms. Although, the management provision of the country by food, they also 
smooth social tension, that is a place of work for many farmers. However, every year the 
share of individual types of products, which account for their performance is decreased. 
Increasing importance on the market of agricultural products occupy large enterprises, so 
small agricultural producers are becoming less competitive, which negatively affects their 
activity. Relevance of the topic due to the fact that analyzes the causes of such events and 
explore the state's influence on the development of small forms of management in 
agriculture. 
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Key words: agrarian sector of economy, small and large forms of management, 
individuals of management, private farms. 

 
Батюк А., Цицька Н. Роль и теоретическая сущность малых форм 

хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции 
Важное место в аграрной экономике государства занимает деятельность 

малых форм хозяйствования. Несмотря на обеспечение страны основной долей 
продуктов питания, они сглаживают социальную напряженность, тоесть являются 
местом работы для многих крестьян. Однако с каждым годом доля по отдельным 
видам продукции, приходящаяся на результаты их деятельности, уменьшается. Все 
большее значение на рынке производителей аграрной продукцииимеют крупные 
предприятия, поэтому мелкие производители сельскохозяйственной продукции 
становятся все менее конкурентоспособными, что отрицательно сказывается на их 
деятельности. Актуальность темы нашого исследования обусловлена тем, чтобы 
проанализировать причины таких событий и показать влияние государства на 
развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: аграрный сектор, малые и большие формы хозяйство-
вания, предприятия, личные крестьянские хозяйства. 
 
 
УДК 338.4 

ОЦІНКА ВНУТРІШНІХ СТИМУЛІВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ 
СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У РАМКАХ ПРОЦЕСУ СУСПІЛЬНОГО 

ВІДТВОРЕННЯ 
 

Л. Демедюк, к. е. н. 
Львівський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. У перші роки проведення аграрної реформи в нашій 

країні на розвиток особистих селянських господарств покладалися великі надії. У 
цей час їхня діяльність розширялася і здавалося, що їхня роль у забезпеченні 
продовольчої безпеки країни зростатиме й надалі. У більшості наукових публікацій 
зазначалося, що цей тип форм господарювання забезпечує оптимальне поєднання 
господаря-власника і господаря-працівника, а отже, високий рівень мотивації праці 
та її продуктивності. Однак починаючи зі середини першого десятиріччя 
ХХІ століття в розвитку особистих селянських господарств країни намітилися 
негативні тенденції. Скорочуються обсяги виробництва продукції, площі 
використовуваних сільськогосподарських угідь, поголів’я тварин. Погіршуються 
показники ефективності використання всіх видів виробничих ресурсів особистих 
селянських господарств. Такі тенденції свідчать про те, що висновки політиків, 
науковців, соціологів, практиків про рушійні сили розвитку особистих селянських 
господарств не були достатньо враховані в процесі здійснення аграрних 
перетворень. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку особистих 
селянських господарств присвячені наукові праці вітчизняних учених: 
І.В. Прокопи [2], І.В. Свиноуса [3], В.В. Юрчишина [4] та ін. У їхніх працях 
знайшли відображення закономірності розвитку цих господарств, розроблені 
теоретико-методологічні засади їх дослідження, а також означені їх перспективи. 

Постановка завдання. Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб дати 
оцінку внутрішніх стимулів розвитку особистих селянських господарств у рамках 
процесу суспільного відтворення. 

Виклад основного матеріалу. Основна хибність наукового розуміння 
рушійних сил розвитку особистих селянських господарств полягала в тому, що 
теоретичні положення і висновки ґрунтувалися на економічних інтересах 
селянства. Вважалося, що ці інтереси доволі тривалий час виступатимуть як 
локомотив розвитку особистих селянських господарств. Безперечно, отримання у 
власність порівняно великих земельних масивів (на безоплатній основі) та майно-
вих паїв у результаті приватизації майна й земель колишніх колективних сільсь-
когосподарських підприємств відповідало економічним інтересам сільських 
жителів. Природний інстинкт виживання у складних соціально-економічних умовах 
90-х років минулого століття – початку 2000-х років змушував селян до 
розширення своїх господарств. Однак із покращаннямсоціально-економічної 
ситуації в країні на передній план виступили інші чинники розвитку особистих 
селянських господарств. 

Скорочення обсягів виробництва продукції в особистих селянських 
господарствах зовсім не є свідченням послаблення економічних інтересів 
селянства. Простоці інтереси стали затінюватися іншими, не менш важливими для 
сільських жителів цінностями. Соціально-економічні основи розвитку особистих 
селянських господарств виявилися значно складнішими, ніж це уявлялося раніше. 

Науково обґрунтований підхід до оцінки внутрішніх стимулів розвитку 
особистих селянських господарств можна забезпечити, розглядаючи його в рамках 
процесу суспільного відтворення. Як відомо, відтворення– це процес суспільного 
виробництва, спрямованого на задоволення людських потреб, узятий не як окремий 
акт, а як безперервно повторюваний процес. Він передбачає безперервне віднов-
лення всіх використовуваних економічних ресурсів: робочої сили, засобів 
виробництва, природних ресурсів та природного середовища, а також виробничих 
відносин.  

Основним видом природних ресурсів, використовуваних в особистих 
селянських господарствах, і водночас основним засобом виробництва є 
сільськогосподарські угіддя. Процес відтворення земельних угідь у цих 
господарствах зводиться до збереження юридичних прав на володіння чи 
користування ними, до підтримання чи підвищення рівня їх родючості.  

Оскільки значна частина сільськогосподарських угідь особистих селянських 
господарств або передана в оренду сільськогосподарським підприємствам, або 
запущена, можна дійти висновку про звужений тип відтворення земельних угідь у 
більшості таких господарств. Такого самого висновку можна дійти про відтворення 
засобів виробництва в особистих селянських господарствах, зокрема поголів’я 
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коней і корів. Хоча кількість різних видів сільськогосподарської техніки у 
власності сільських господарств зростає, це збільшення спрямоване, як правило, не 
на підтримання розширеного типу відтворення виробництва, а на полегшення праці 
членів особистих селянських господарств. 

Найважчим для обліку видом ресурсів особистих селянських господарств є 
трудові ресурси. Статистика фіксує лише осіб, зайнятих безпосередньо у своєму 
особистому селянському господарстві. Однак вона не фіксує показників кількості 
та інтенсивності праці інших членів господарства, зокрема дітей шкільного віку, 
пенсіонерів, осіб, зайнятих у підприємствах та організаціях. Водночас трудові 
ресурси – найважливіший серед усіх видів ресурсів особистих селянських 
господарств і ситуація у сфері їх відтворення є визначальною для формування 
тенденцій розвитку цих господарств. 

Процес відтворення виробництва в особистих селянських господарствах 
тісно переплітається з процесами відтворення на інших ієрархічних рівнях 
організації суспільства. Схематично цей зв’язок показано на рисунку. 

 

 
 

Рис. Взаємодія між процесами відтворення  
на різних рівняхорганізації суспільства*. 

*Власна розробка автора. 
 
Розширене відтворення є основою економічного зростання в країні. В 

особистих селянських господарствах останніми роками воно перестало бути його 
важливою складовою. Основна причина – значні зміни у процесі відтворення 
трудових ресурсів в особистих селянських господарствах. При цьому слід мати на 
увазі, що трудові ресурси особистих селянських господарств є складовою трудових 

Суспільне відтворення на національному рівні 

Суспільне відтворення на рівні економічного регіону країни 

Відтворення сільського населеного пункту 

Відтворення локальної соціально-економічної системи 

Суспільне відтворення на рівні адміністративної області 

Відтворення домогосподарства й особистого 
селянського господарства 
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ресурсів села, регіону, країни. Постійним є процес міграції трудових ресурсів з 
особистих селянських господарств до інших сфер економіки. 

Трудові ресурси – специфічний вид ресурсів особистих селянських 
господарств, процес відтворення яких має кардинально інший характер порівняно з 
іншими їх видами. Специфіка полягає насамперед у тому, що носієм цього ресурсу 
є людина в усіх проявах своєї сутності. Цілком погоджуємося з думкою 
І.В. Грузкова та В.Н. Грузкова про те, що в будь-яких економічних системах, 
умовах господарювання людина, незалежно від зовнішніх впливів на неї, проявляє 
себе як цілісність і завжди прагне до цілісного розвитку та існування. Якщо умови 
життя, економічні ресурси не забезпечують (через задоволення необхідних 
матеріальних і духовних потреб)цілісного розвитку людини, то вона не зможе 
нормально відтворювати свою життєдіяльність. У свою чергу без відтворення 
людини як цілісності не може бути нормального виробництва і відтворення 
цілісності всього економічного буття. Тому перед суспільством завжди стоїть 
завдання пошуку тих основ (насамперед економічного порядку), які повинні 
формуватися і реалізовуватися в інтересах збереження й розвитку цілісності 
людини [1, с. 23].   

Переважно звужений тип відтворення виробництва в особистих селянських 
господарствах склався передусім тому, що вони не забезпечують цілісності 
розвитку осіб-власників і членів їхніх родин. У таблиціпоказано умови відтворення 
індивідуальних характеристик трудових ресурсів (трудового потенціалу) особистих 
селянських господарств.  

Навіть за розширеного відтворення виробництва в особистих селянських 
господарствах практично не виникає умов для розширеного відтворення трудового 
потенціалу. Більша частина його індивідуальних характеристик із великими 
труднощами формується у членів сільських родин порівняно з міськими. 

Існують значні відмінності між тими особистісними характеристиками 
трудового потенціалу, які необхідні для успішного функціонування особистих 
селянських господарств і які потрібні для успішного функціонування всієї 
національної економіки. Для особистого господарства найважливішими 
характерними рисами трудового потенціалу є добре здоров’я, фізична сила, 
дисциплінованість, відповідальність, витривалість. Інші чинники, наведені в 
таблиці, хоча й відіграють важливу роль, є менш значущими. Однак саме вони 
найцінніші для успішного розвитку національної економіки загалом. 

Висновки. Внутрішні стимули розвитку особистих селянських господарств 
та відповідні до них тенденції в обсягах і структурі виробленої продукції 
проявляють себе в рамках процесу суспільного відтворення, під яким розуміють 
процес суспільного виробництва, спрямованого на задоволення людських 
потреб,узятий не як окремий акт, а як безперервно повторюваний процес. 
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Таблиця 
Індивідуальні характеристики трудового потенціалу та можливості його 

відтворення в особистих селянських господарствах* 

Елементі 
характеристика Складова 

Можливості 
формування в 

особистих 
селянських 

господарствах 

Можливості 
використання в 

особистих 
селянських 

господарствах 
Індивідуальні 
здібності 

Обдарованість; 
здоров’я; 
мислення; 
уява; 
соціальні здібності; 
нагромаджений раніше 
людський капітал; 
фінансові засоби. 

Обмежені за 
умови активної 
участі дітей у 
виробничому 
процесі в 
особистих 
селянських 
господарствах 

Обмежені у 
зв’язку з 
простотою 
технологічних і 
фінансових 
операцій 

Здатність 
особи до праці 

Психофізичні можливості 
людини (фізична сила, реакція, 
стійкість до зовнішніх 
подразників); 
ефективне функціонування 
людини у світі науки, технології, 
техніки; 
виховання (дисципліна, 
відповідальність, допитливість), 
освіта, професійна підготовка, 
інтелектуальний потенціал; 
можливості кар’єрного 
зростання; 
комунікабельність особи. 

Обмежені у 
зв’язку з 
низькою 
інтенсивністю 
міжособових 
контактів 

Обмежені або 
неможливі у 
зв’язку з 
непотрібністю 
(крім фізичної 
сили), 
дисципліновано-
сті та 
відповідальності) 

Період життя Дитинство, юність, зрілість, 
старість. 

Як і в інших 
сферах 
економіки 

Безперспектив-
ність 

Вплив 
соціального 
середовища 

Батьки, родичі, друзі, коло 
спілкування. 

Звужені Низький 
соціальний статус 

*Власна розробка автора. 
 
Сільське домогосподарство є однією з первинних ланок цього процесу. 

Воно самоорганізовує відносно замкнутий процес відтворення від стадії вироб-
ництва до стадії споживання. Основним видом ресурсів особистих селянських 
господарств є трудові ресурси,процес відтворення яких має кардинально інший 
характер.Носієм цього ресурсу є людина в усіх проявах своєї сутності. У сучасних 
умовах кінцевий результат функціонування соціально-економічних систем, процесу 
їх відтворення можна вважати успішним за умови забезпечення цілісного розвитку 
та існування людини.  
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Демедюк Л. Оцінка внутрішніх стимулів розвитку особистих 
селянських господарств у рамках процесу суспільного відтворення 

Оцінку внутрішніх стимулів розвитку особистих селянських господарств 
можна дати, розглядаючи їх у рамках процесу суспільного відтворення. Процес 
відтворення передбачає безперервне відновлення всіх використовуваних 
економічних ресурсів. Трудові ресурси – один із найважливіших ресурсів 
особистих селянських господарств. Специфіка полягає в тому, що носієм цього 
ресурсу є людина в усіх проявах своєї сутності. Без відтворення людини як 
цілісності не може бути нормального виробництва і відтворення цілісності всього 
економічного буття. 

Ключові слова: особисте селянське господарство, виробництво, 
відтворення, трудові ресурси, цілісний розвиток. 
 

Demedyuk L. Evaluation of internal development incentives of private 
peasants’ farms within a social reproduction process 

Evaluation of internal development incentives of private peasants’ farms can be 
regarded considering  within a socially reproduction process. The process of reproduction 
includesnon-perspectiveupdate allusedeconomic resources. Workforce resources are the 
mostimportant ones inprivate peasants’ farms. Specificity consists in volume, where a 
man is the  bearer of the resources. Without a reproduction of human integrity it is 
impossible to have a normal production and reproduction integrity. 

Key words:private peasants’ farms, production, reproduction, workforce  
resources, integral,development. 
 

Демедюк Л. Оценка внутренних стимулов развитияличных 
крестьянских хозяйств в рамках процесса общественного воспроизводства 

Оценку внутренних стимулов развития личных крестьянских хозяйств 
можно дать, рассматривая их в рамках процесса общественного воспроизводства. 
Процесс воспроизводства предусматривает беспрерывное обновление всех  
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используемых экономических ресурсов. Трудовые ресурсы – один из самых 
важных ресурсов личных крестьянских хозяйств. Специфика состоит в том, что 
носителем этого ресурса является человек во всех проявлениях своей сути. Без 
воспроизводства человека как целостности не может быть нормального 
производства и воспроизводства целостности всего экономического бытия. 

Ключевые слова: личные крестьянские хозяйства, производство, 
воспроизводство, трудовые ресурсы, целостное развитие. 
 
 
УДК 330.341.1: 631.11(477.83) 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ ЛЬВІВЩИНИ 

 
Н. Маркович, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 
 

Постановка проблеми.На сучасному етапі розвитку економіки Львівщини 
важливого значення набуває проблема активізації і розширення інноваційно-
інвестиційної діяльності аграрного виробництва в регіональному зрізі, що є однією 
з наріжних передумов успішного розвитку агроформувань та їх стабільного 
економічного зростання. Водночас в економічному просторі регіону 
спостерігаються перешкоди, що блокують динамічний розвиток інноваційно-
інвестиційної діяльності аграрного виробництва. А без інноваційного підґрунтя 
товаровиробник не зможе стабілізувати процеси виробництва та скласти гідну 
конкуренцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. В цих умовах 
особливого значення набуває не тільки збільшення інвестицій в основний капітал 
аграрних підприємств, а й обґрунтоване визначення напрямів їх раціонального 
використання, що є ключовою проблемою, і від її вирішення залежать можливості 
подальшого економічного розвитку підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення проблеми знайшло 
відображення в наукових працях іноземних вчених: Дж. Долана, К. Макконелла, 
У. Петті, Дж. Сакса, П. Самуельсона, А. Сміта. Різні аспекти інноваційно-
інвестиційного розвитку агросфери активно вивчали такі науковці, як 
В. Андрійчук, П. Березівський, О. Єрмаков, О. Дацій, С. Захарін, С. Кваша, 
Н. Кінах, М. Кісіль, М. Малік, В. Чабан, В. Трегобчук та багато інших [1; 2, с. 38–
44; 3, с. 90–94; 4, с. 68–72; 6, с. 4–12]. Водночас залишаються питання, що 
потребують подальших ґрунтовних досліджень інноваційно-інвестиційного 
забезпечення аграрних формувань на регіональному рівні, організаційно-
економічного механізму їх здійснення в умовах сьогодення тощо. 

Постановка завдання. Завдання дослідження полягає у комплексному 
вивченні теоретико-методологічних засад та особливостей формування 
інноваційно-інвестиційного середовища аграрних формувань Львівщини. 

Виклад основного матеріалу. Ринкова економіка і сучасний науково-
технічний прогрес у всіх сферах виробничої та невиробничої діяльності суспільства 
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докорінно змінюють соціальні, економічні, техніко-технологічні, організаційні та 
екологічні умови і визначають зрештою стабільність, конкурентоспроможність та 
ефективність національної економіки, життєвий рівень населення країни. Водночас 
глобалізаційні процеси також справляють дедалі зростаючий вплив на стан, 
структуру та ефективність  національного  господарства. Глобалізація, образно 
кажучи, виштовхує на периферію цивілізаційного розвитку насамперед ті держави, 
які неспроможні ні раціонально використовувати найсучасніші досягнення НТП та 
інноваційні розробки, ні структурно перебудувати та конструктивно зміцнити 
власний науково-дослідний потенціал. Адже тільки на основі цілеспрямованого 
використання досягнень науково-технологічного прогресу та інноваційних 
розробок можна забезпечити стабільний і конкурентний розвиток національної 
економіки та прогресивні зміни в ній. 

Теоретично розвиток інновацій та широкомасштабне використання 
інноваційних розробок повинні здійснюватися насамперед у тих галузях і сферах 
економіки, які виробляють споживчі товари або надають виробничі та невиробничі 
послуги. Проте практично все залежить, з одного боку, від економічної та 
інвестиційної політики держави й поведінки суб’єктів господарської діяльності, 
обсягів і структури інвестицій, можливості концентрувати останні на найбільш 
ефективних напрямах, а з іншого – від стабільності політичної, соціально-
економічної ситуації та сприятливого інвестиційного клімату в державі. Що ж до 
сільського господарства, то, незважаючи на його пріоритетне значення для 
суспільства, саме вкрай складне фінансово-економічне і соціальне становище 
аграрної сфери не стимулює суб’єктів підприємницької діяльності інвестувати 
кошти в її інноваційний розвиток. Дослідження вітчизняних науковців свідчать про 
те, що дійсну участь в інвестиційних процесах спроможні брати щонайбільше 15 % 
аграрного сектору, а в інноваційних – лише 3%. Тому навіть за наявності суттєвого 
приросту інноваційно-інвестиційних ресурсів існує ризик збиткового їх 
використання.  

Сьогодні більшість підприємств агросфери не має необхідних коштів для 
простого і розширеного відтворення та впровадження інновацій. Основна причина 
тут у застарілих технічних засобах, високих цінах на матеріальні ресурси, 
диспаритеті цін на промислову та сільськогосподарську продукцію, недосконалій 
кредитно-фінансовій і податковій системах. Крім того, слід зауважити, що близько 
67,1 % сільськогосподарської продукції на Львівщині виробляють господарства 
населення. Проте щодо ефективності їх господарювання, то вони поступаються 
потужним сільськогосподарським підприємствам. Для прикладу, з розрахунку на 
100 га сільськогосподарських угідь сільськогосподарські підприємства виробляли 
продукції на 1093,5 тис. грн, а господарства населення – на 757,4 тис. грн. Загалом 
виробництво сільськогосподарської продукції у 2013 р. проти 2003 р. зросло на 
22,8%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – у 4,9 раза, у 
господарствах населення – зменшилось на 10,3% [5, с. 107].  Однак, незважаючи на 
статистичні характеристики, основна проблема і тих, і інших полягає в 
катастрофічному браку коштів на належне функціонування. 
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Так, у 2013 р. сільськогосподарські підприємства Львівської області 
одержали лише 1006,6 млн грн прибутку, що свідчить про нерентабельне 
виробництво сільськогосподарської продукції у переважній більшості підприємств 
(табл. 1).Досягнутий рівень ефективності сільськогосподарського виробництва є 
недостатнім для забезпечення розширеного відтворення й потребує залучення 
додаткових інвестицій та інноваційних рішень. Активну роль у вирішенні 
зазначених проблем повинна відігравати держава. На жаль, інвестиційна її політика 
останнього десятиліття не враховувала реального стану продуктивних сил аграрної 
сфери, який характеризується сьогодні як катастрофічний. Поліпшити ситуацію 
може удосконалення систем землеробства, пошук шляхів зниження енерговитрат, 
впровадження ефективних ресурсозберігаючих технологій вирощування 
сільськогосподарських культур та утримання тварин тощо.  

Отже, основними напрямами інноваційної діяльності підприємств, що 
сприятимуть підвищенню їх економічної ефективності, є:технологічні – розробка і 
впровадження якісно нових технологій виробництва та зберігання 
сільськогосподарської продукції; асортиментні – проходження сертифікації й 
стандартизації продукції;маркетингові – пошуки партнерів для запровадження та 
фінансування інноваційних проектів;інфраструктурні – формування інституційних 
структур, що охоплюють весь цикл інноваційного супроводу виробничої 
діяльності. 

Однак перехід на інноваційний шлях розвитку вимагає значних фінансових 
вкладень, а переважна кількість підприємств сьогодні покладається практично на 
власні фінансові можливості. Так, за рахунок власних коштів у 2013 р. 
підприємства області освоїли 55,7% капітальних інвестицій від загального їх 
обсягу. Суттєво скоротилася частка інвестицій, профінансованих із державного 
бюджету: з 20,2% у 2012 році до 2,5% у 2013 році. Збільшилася частка кредитів 
банків та інших позик і склала 15,3%. У 2013 р. за рахунок цього джерела освоєно 
1496,2 млн грн капітальних інвестицій. Із них 153,6 млн грн кредитів було надано 
іноземними банками. За рахунок іноземного капіталу освоєно 2,6 % від загального 
обсягу інвестицій (у 2012 р. – 0,6%).   

На кожного жителя Львівської області у 2013 р. в середньому припало 
3894 грн капітальних інвестицій (у 2012 р. – 4430 грн), що на третину менше, ніж у 
середньому в Україні. Серед регіонів за цим показником Львівщина посідає 11-
те місце. Так, у Києві на одну особу вкладається інвестицій у 6,5 раза більше, ніж у 
Львівській області, у Київській області – у 3,1 раза. 

Пріоритетними галузями інвестування у Львівській області є промисловість, 
операції з нерухомим майном, інжиніринг, будівництво, торгівля, а також 
діяльність транспорту та зв’язку. Частка сільського господарства в загальному 
обсязі інвестицій в економіку області становила лише 4,4%, або 432,2 млн грн 
капітальних інвестицій. Майже три чверті з них вкладено у рослинництво, у 
тваринництво – 88,4 млн грн,змішане сільське господарство – 5,6 млн грн.  
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Таблиця 1 
Динаміка економічної ефективності виробництва основних видів продукції у 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області* 

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
2013 р. 
до 2009 

р., % 
Зернові 

Виробництво, тис. т 466,2 324,0 566,5 669,3 784,0 168,2 
Урожайність, ц/га 30,3 26,0 39,3 39,9 43,6 143,9 
Собівартість,  1 ц 80,1 118,3 120,3 130,3 135,5 169,2 
Середня ціна реалізації 1ц, 
грн 100,68 136,41 140,75 155,56 134,1 133,2 

Прибуток на 1 га, грн 247,66 181,15 280,37 181,98 -506,81 х 
Рівень рентабельності (+), 
збитковості (-), % 13,0 4,5 8,3 4,3 -10,5 х 

Цукровий буряк 
Виробництво, тис. т 281,0 496,9 628,6 798,4 630,7 у 2,2 раза 
Урожайність, ц/га 379 402 398 439 406 107,1 
Собівартість 1 ц, грн 25,2 27,2 28,8 30,3 35,7 141,7 
Середня ціна реалізації 1ц, 
грн 49,9 47,3 44,2 36,3 43,4 86,9 

Прибуток на 1 га, грн 247,20 201,45 154,10 -298,42 46,95 19,0 
Рівень рентабельності (+), 
збитковості (-), % 101,0 56,0 29,2 -3,0 0,2 х 

Молоко 
Виробництво, тис. т 24,7 22,9 23,1 25,7 26,4 106,9 
Надій на 1 корову, кг 3111 2930 3202 3635 3880 124,7 
Собівартість 1 ц, грн 144,3 192,7 236,6 237,1 271,8 в 1,9 раза 
Середня ціна реалізації 1ц, 
грн 184,9 272,2 295,4 266,4 314,8 170,3 

Прибуток (+), збиток (-) на 
1 корову, грн 1263,10 2329,35 1882,78 1065,10 1596,91 126,4 

Рівень рентабельності (+), 
збитковості (-), % 5,5 15,0 23,6 3,2 15,8 х 

М'ясо великої рогатої худоби 
Виробництво, тис. т 3,7 3,9 6,3 6,7 7,8 у 2,1 раза 
Одержано приплоду на 100 
маток, гол. 70 66 67 69 71 101,4 

Собівартість 1 ц, грн 1306,9 1688,5 1685,8 1910,3 2248,6 в 1,7 раза 
Середня ціна реалізації 1ц, 
грн 903,8 956,4 1077,6 1196,8 1141,1 126,3 

Прибуток (+), збиток (-) на 
1 голову, грн -330,12 -436,96 -229,28 -326,52 -721,18 у 2,2 раза 

Рівень рентабельності (+), 
збитковості (-), % -27,5 -36,4 -19,1 -27,2 -38,8 х 

*Джерело: розраховано на основі [5, с. 95–113]. 
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Протягом 2010–2012 рр. іноземні інвестори у сільське господарство 
Львівщини інвестували 2,3 млн дол. США, у 2009 р. – 21,7 млн дол. США; у 2008 р. 
– 77,6 млн дол. Серед сільськогосподарських підприємств області найбільший 
обсяг іноземного капіталу зосереджено у ТзОВ “ЛК Юркейн Груп”, 
ТзОВ “Галичина-Захід”, ТзОВ “Агро ЛВ Лімітед”, ТзОВ “Агромарк Юкей”, 
ТзОВ “Біо-Інвест”. Більшість ефективних сільськогосподарських підприємств 
залишається поза увагою інвесторів [5, с. 128, 149].  

В області спостерігається зниження інвестиційної активності. Так, у 2013 р. 
питома вага інвестиційно активних підприємств у загальній кількості діючих 
підприємств області становила 11,7% (у 2011 р. – 14,3%, у 2012 р. – 12,9%). 
Активніше інвестували свій розвиток підприємства переробної промисловості 
(21,3% від загальної їх кількості), транспорту, складського господарства (19%), 
будівництва (16,9%), інформації й телекомунікації (15,9%). 

Безпосереднє сусідство Львівщини з країнами Євросоюзу зумовлює 
значний вплив зовнішньоекономічної діяльності на економіку регіону. Динаміка 
надходжень прямих іноземних інвестицій у Львівську область характеризується 
значними обсягами залучення капіталу у 2007–2009 рр. і зниженням інвестиційної 
активності іноземних інвесторів останніми роками. У 2013 р. в підприємства 
Львівщини іноземні інвестори вклали 88,3 млн дол. США акціонерного капіталу, 
що у 3,6 раза менше, ніж у 2012 році. Обсяг надходжень іноземного капіталу у 
2013 р. був найменшим за останні вісім років.  

Негативною тенденцією останніх років є те, що переважна частина 
іноземного капіталу надходить в область у вигляді грошових внесків, натомість 
зменшилась питома вага машин, обладнання та інших активів, які безпосередньо 
використовуються у виробничих процесах. Якщо впродовж 2000–2006 рр. внески у 
вигляді рухомого і нерухомого майна становили в середньому 49% від загального 
обсягу надходжень іноземного капіталу в область, то у 2007–2012 рр. їх частка не 
перевищувала 10%. У 2013 р. частка рухомого та нерухомого майна склала 17,8%. 

Із початку зовнішньоекономічної діяльності інвестиції надійшли в область 
зі 64 країн світу, у 2013 р. вкладення здійснили партнери з 35 країн. Переважна 
частина (84,5%) залучених в область іноземних інвестицій надійшла з країн ЄС. 
Станом на 31 грудня 2013 р. партнерами з країн ЄС у Львівщину інвестовано 
1442 млн дол. США.   

У зв’язку зі зміною пріоритетів в інвестуванні, починаючи з 2010 р. 
зменшився інтерес іноземних партнерів до сільського господарства області. Станом 
на кінець 2013 року у сільське, лісове та рибне господарство залучено 41,7 млн дол. 
США (2,4% від загального обсягу інвестицій). Найбільшими інвесторами є 
партнери з Данії – 19,6 млн дол. США, або 47,1% від обсягу інвестицій у галузь, 
Нідерландів – 6,3 млн дол. США (15,2%), Великої Британії – 5,6 млн дол. США 
(13,4%), Кіпру – 5,1 млн дол. США (12,2%), Італії – 1,6 млн дол. США (3,8%). 

Обсяг акціонерного капіталу з Львівської області в економіку країн світу у 
2013 р. становив 28,4 млн дол. США (у 2012 р. – 6,3 млн дол. США). Серед регіонів 
України Львівщина за обсягом прямих інвестицій в економіку країн світу у 2013 р. 
зайняла шосте місце. Прямі інвестиції було спрямовано до Кіпру (71%), Польщі 
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(17,6%), Чехії (9,1%) та США (2,4%). Загальний обсяг прямих інвестицій з області в 
економіку країн світу склав 99,7 млн дол. США (табл. 2). 

Таблиця 2 
Основні показники інвестицій зовнішньоекономічної діяльності* 

Показник 2009 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

20
13

 р
. д

о 
20

09
 р

., 
%

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в 
економіку Львівської області, 
млн дол. США 

958,0 1254,6 1387,8 1706,0 178,1 

Частка області в обсязі прямих 
іноземних інвестицій України, % 2,7 2,8 2,8 2,9 107,4 

Обсяг надходження прямих 
іноземних інвестицій в економіку 
області, млн дол. США 

234,9 146,5 314,3 88,3 37,6 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у 
розрахунку на одну особу, дол. США 377,5 496,1 549,7 676,7 179,3 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у 
розрахунку на 1 підприємство, 
тис. дол. США 

752,6 1204,0 1331,8 1219,5 162,0 

Обсяг інвестицій з Львівської області 
в економіку країн світу, 
млн дол. США 

0,8 0,8 21,0 28,4 у 35 
разів 

*Джерело: розраховано на основі [5, с. 121]. 
 
Загалом аграрна сфера консервативніша, ніж інші галузі, і її ефективність 

певною мірою залежить від нагромадженого досвіду та знань у агрономії і 
зоотехнії. Тому інновації в аграрній сфері необхідно спрямовувати на пошук 
нового, нетрадиційного способу виконання завдань, що стоять перед нинішніми 
аграрними формуваннями. 

Отже, сьогодні основними завданнями науки та органів державного 
управління інвестиційно-інноваційною діяльністю стає вироблення сучасної 
науково-технічної політики, що передбачає найбільш ефективні організаційно-
економічні механізми освоєння інновацій і подальшого нарощування науково-
технічного потенціалу аграрними формуваннями регіону. Крім того, з метою 
економічного зростання та збільшення зайнятості в сільській місцевості вважаємо 
за доцільне інвестування в людський капітал. Це сприятиме динамічному розвитку 
підприємництва, зокрема дрібних бізнес-структур, поліпшенню управлінських 
процесів в агропродовольчому ланцюзі. 

На регіональному рівні слід підтримувати створення інтегрованих 
підприємницьких структур. Адже, як свідчить практика розвинутих країн, 
реалізація інноваційних рішень – це прерогатива великих конкурентоспроможних 
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фінансово-промислових груп, спроможних впроваджувати у виробництво сучасні 
технології виготовлення продукції, що може привабити потенційних партнерів та 
інвесторів зокрема.  

Вирішальне значення для реалізації моделі інноваційного розвитку 
сільського господарства має радикальне підвищення платоспроможного попиту на 
науково-технічні та інноваційні розробки з боку його товаровиробників. Проте для 
ефективного використання такої продукції необхідно, по-перше, щоб вона була 
конкурентоспроможною на ринку і давала значний ефект від практичного її 
застосування, а з іншого – держава повинна сприяти цьому процесу. Виникає 
об’єктивна необхідність у стратегії інноваційного розвитку на довгострокову 
перспективу всіх галузей і сфер АПК та системи заходів із фінансово-економічної 
підтримки суб’єктів господарювання, які належним чином стимулюватимуть 
науково-інноваційну діяльність у цьому комплексі. 

Висновки. Покращання інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних 
підприємств можливе лише завдяки взаємопов'язаній дії таких чинників, як 
інвестиційна підтримка інноваційної діяльності; розвиток міжнародного науково-
технічного співробітництва; створення інфраструктури інноваційно-інвестиційної 
діяльності; покращання системи нормативно-законодавчих актів, що регулюють 
інноваційно-інвестиційні процеси. Тільки інноваційно-інвестиційний підхід дасть 
змогу підвищити ефективність господарської діяльності підприємств аграрної 
сфери, а отже, слугуватиме досягненню стратегічних цілей аграрних підприємств. 
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Маркович Н. Проблеми та перспективи інноваційно-інвестиційного 

розвитку аграрних формувань Львівщини 
Розглядається проблема інноваційно-інвестиційної діяльності аграрних 

формувань Львівщини, проаналізовано соціально-економічний розвиток в 
аграрному секторі економіки та висвітлено перешкоди для залучення інвестиційно-
інноваційних ресурсів. Визначено основні напрями інноваційної діяльності 
аграрних формувань, що сприяють підвищенню економічної ефективності їх 
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функціонування, а також запропоновано систему заходів щодо реалізації 
зазначених інноваційних процесів у практичній діяльності підприємств. 

Ключові слова:сільськогосподарське виробництво, аграрні формування, 
інновації, інвестиції, фінансування, реформування, ресурси, ефективність. 

 
Markovich N. Problems and prospects of the innovative-investment 

development of agrarian formations in Lviv region 
The problem of the innovative-investment activity of agrarian formations in Lviv 

region, analyzes the socio-economic development in the agricultural sector and highlights 
barriers to attract investment and innovation resources. The basic directions of innovation 
agrarian formations that improve the economic efficiency of their operation and also the 
system of measures for implementation of these innovation processes in practical activity 
are showed in this article. 

Key words: agricultural production, agrarian formations, innovations, 
investments, financing, reformations, resources, efficiency.  

 
Маркович Н. Проблемы и перспективы инновационно-

инвестиционного развития аграрных формирований Львовщины 
Рассматривается проблема инновационно-инвестиционной деятельности 

аграрных формирований Львовщины, проанализировано социально-экономическое 
развитие в аграрном секторе экономики и отражены препятствия для привлечения 
инвестиционно-инновационных ресурсов. Определены основные направления 
инновационной деятельности аграрных формирований, которые способствуют 
повышению экономической эффективности их функционирования, а также 
предложена система мероприятий относительно реализации данных 
инновационных процессов в практической деятельности предприятий.  

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, аграрные 
формирования, инновации, инвестиции, финансирование, реформирование, 
ресурсы, эффективность.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ 

 
Ю. Коверко, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 
 

Постановка проблеми. Сьогодні немає єдиного підходу до класифікації 
особистих селянських господарств. Здебільшого їх класифікують за розміром 
земельної ділянки, місцем розташування, складом і чисельністю сім’ї, розміром 
сукупного доходу, рівнем товарності тощо. Водночас сучасні умови економічного 
розвитку й розвитку суспільства загалом, крім традиційних, дають змогу 
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виокремити й інші класифікаційні критерії групування особистих селянських 
господарств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато уваги класифікації 
особистих селянських господарств приділяли у своїх працях П.С. Березівський, 
Л.Я. Балаш [1], І.Г. Кириленко, О.І. Павлов [2, с. 25], В.Б. Островський, В.Б. Самсо-
нов, Й.Й. Беккер [3, с. 19], С.М. Онисько, Т.О. Шматковська [4, с. 104], Є.В. Серова 
[5] та ін. Проте окремі групи особистих селянських господарств, які досить 
поширені сьогодні на селі, досі залишаються малодослідженими.  

Постановка завдання. Перед нами стояло завдання дослідити види 
сучасних особистих селянських господарств і сформулювати класифікаційні 
критерії, за якими їх слід групувати. 

Виклад основного матеріалу. Економічні й соціальні реалії сьогодення 
зумовлюють існування різних за своєю суттю особистих селянських господарств. 
Вид і розмір господарства, як правило, залежить від багатьох чинників: зайнятості 
членів господарства, рівня їх доходів, традицій тощо. Тому метою ведення 
сучасних господарств може бути забезпечення сім’ї продукцією харчування, 
отримання доходу, відпочинок тощо (див. рис.). 
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за метою діяльності  
 забезпечення с.-г. продукцією; 

отримання доходу;  
відпочинок 

за рівнем товарності  

 нетоварні;   
низькотоварні;  
зі середнім рівнем товарності;  
високотоварні 

за напрямами діяльності  
 виробництво;   

надання послуг 

за рівнем спеціалізації  
 неспеціалізовані; 

зі середнім рівнем спеціалізації;  
з поглибленою спеціалізацією 

за рівнем легітимності  
 реальні;  

формальні; 
фіктивні 

за рівнем впровадження 
інновацій 

 традиційні;  
інноваційні 

за моделлю розвитку  
 динамічні;  

стабільні;  
депресивні 

 
 

Рис. Класифікація сучасних особистих селянських господарств.* 
*Власна розробка. 
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За напрямами діяльності сучасні особисті селянські господарства можна 

поділити на виробничі, обслуговуючі та багатофункціональні. Виробничі особисті 
селянські господарства займаються вирощуванням сільськогосподарських культур, 
розведенням і відгодівлею тварин. Залежно від мети діяльності виробничих 
господарств (повне споживання виробленої продукції, реалізація надлишків чи 
переважна реалізація продукції) можна виділити споживчі (нетоварні), 
низькотоварні, із середнім рівнем товарності та високотоварні господарства. 
Обслуговуючі особисті селянські господарства надають послуги з використанням 
власного майна (сільський зелений туризм, виконання польових робіт 
сільськогосподарською технікою), а також суміжні з веденням господарства 
послуги (реалізація продукції на ринках). Багатофункціональні господарства 
поєднують у собі декілька форм діяльності: виробляють продукцію для власного 
споживання, для реалізації, а також надають деякі послуги.  

Щодо спеціалізації особистих селянських господарств, то їх варто поділяти 
на неспеціалізовані господарства (займаються багатьма напрямами 
сільськогосподарської діяльності, переважно споживчі господарства, які повністю 
забезпечують свої потреби у харчуванні, а послуги з використанням власного 
майна надають в окремих випадках), зі середнім рівнем спеціалізації (господарства 
займаються декількома напрямами діяльності, переважно це низькотоварні та 
господарства зі середнім рівнем товарності), з поглибленою спеціалізацією 
(переважно високотоварні господарства, які виробляють один-два види 
сільськогосподарської продукції для подальшої реалізації чи надають конкретну 
послугу з використанням власного майна).  

Актуальною сьогодні є класифікація особистих селянських господарств за 
рівнем легітимності на реальні, формальні та фіктивні. Реальними є ті 
господарства, які здійснюють діяльність відповідно до законодавства й 
дотримуються всіх обов’язків, покладених на них. До формальних належать 
господарства, які отримали земельну ділянку для ведення особистого селянського 
господарства, однак не займаються сільськогосподарським виробництвом. 
Непродумані на предмет негативного впливу нормативно-правові акти породжують 
зловживання, у тому числі й щодо використання ділянок із цільовим призначенням 
«для ведення особистих селянських господарств». Тому й виникають фіктивні 
господарства – господарства, які використовують земельну ділянку не за цільовим 
призначенням або ж під видом особистого селянського господарства здійснюють 
іншу діяльність, не пов’язану зі сільськогосподарським виробництвом. Причиною 
виникнення таких господарств є те, що сьогодні практично не ведеться контроль за 
цільовим використанням земель, наданих для ведення особистого селянського 
господарства.  

Аналізуючи стан сільських домогосподарств, можна сформулювати ще 
один класифікаційний критерій особистих селянських господарств – модель 
розвитку. За цим критерієм господарства можна диференціювати на депресивні, 
стабільні та динамічні. Депресивні особисті селянські господарства зазвичай 
належать асоціальним групам населення, які тримають їх у занедбаному стані, та 
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громадянам, які виїхали за межі села і не користуються належними їм земельними 
ділянками. Стабільними є ті господарства, які мають на меті забезпечення сім’ї 
продуктами харчування і лише частково можуть реалізовувати надлишки 
продукції. Цим господарствам не потрібно розвиватися, а достатньо підтримувати 
досягнутий рівень. На відміну від стабільних, динамічні господарства постійно 
перебувають у розвитку. Вони мають виражену товарність, їхньою метою є 
отримання основного доходу. До цієї категорії варто віднести й особисті селянські 
господарства, які активно впроваджують інновації у свою господарську діяльність. 

Висновки. Існуючу класифікацію особистих селянських господарств 
доцільно доповнити такими їх групами: а) реальні, формальні та фіктивні; 
б) традиційні та інноваційні; в) динамічні, стабільні й депресивні тощо. Існування 
цих груп особистих селянських господарств вимагає новелізації нормативного 
регулювання, вдосконалення організаційно-економічного забезпечення 
специфічних видів господарств (особливо фіктивних і депресивних), а також 
особливої регуляторної політики. 
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Коверко Ю. Сучасні підходи до класифікації особистих селянських 
господарств 

Досліджено види сучасних особистих селянських господарств. 
Сформульовано класифікаційні критерії та виділено специфічні групи господарств.  
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Коверко Ю. Современные подходы к классификации личных 
крестьянских хозяйств 

Исследованы виды современных личных крестьянских хозяйств. Сформули-
рованы классификационные критерии и выделены специальные группы хазяйств. 

Ключевые слова: личное крестьянское хозяйство, классификационный 
критерий, группы хозяйств. 
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ «АГРО ЛВ ЛІМІТЕД») 

 
Я. Янишин, к. е. н., О. Булик, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 
 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні, 
необхідність її залучення у світовий інтеграційний процес, лібералізація 
зовнішньоекономічних відносин, надання підприємствам і організаціям, що 
випускають конкурентоспро-можну продукцію, права виходу на світовий ринок 
вимагають нових підходів до управління зовнішньоекономічною діяльністю. Тому 
вивчення різних аспектів управління, особливо на рівні підприємства як основної і 
першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, є сьогодні 
особливо актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні вчені багато уваги 
приділяють проблемі виходу підприємств на зовнішній ринок, що знайшло своє 
відображення в їх наукових працях. Зокрема у працях Н.Ю. Брюховецької 
розглянуто економічний механізм підприємства в ринковій економіці; Г.С. Гуріна, 
М.Г. Луцький, Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, Л.М. Пазуха вивчають основи 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Особливості менеджменту останньої 
висвітлено у працях Г.М. Дроздової та В.В. Родченко. Процес та особливості 
виходу підприємства на зовнішній ринок описано в працях В.А. Полторака. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є оцінка ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарського підприємства та шляхи її 
вдосконалення на прикладі ТзОВ «Агро ЛB Лімітед». 

Виклад основного матеріалу. Зовнішньоекономічна діяльність завжди 
була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України, 
незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон’юнктурі та правовому 
середовищі країни. 

Роль її посилюється з часу набуття незалежності українською державою, 
яка намагається зайняти гідне місце в міжнародних економічних інтеграційних 
процесах, що вимагає проведення відповідних політичних, економічних та соціаль-
них реформ, котрі стануть у майбутньому запорукою плідного співробітництва в 
міжнародному масштабі. Виходячи на міжнародні ринки, кожне підприємство 
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насамперед мусить вибрати найбільш придатний вид зовнішньоекономічної 
діяльності.  

Основною діяльністю ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» є вирощування елітних 
сортів насіннєвої та продовольчої картоплі, кукурудзи, ярої та озимої пшениці, 
цукрового буряку й ріпаку. Співпраця з іноземними консультантами та 
професіоналізм працівників забезпечують високу якість і результативність процесу 
виробництва. 

Сьогодні продукція ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» представлена на ринку 
України та Європи. Атмосфера компанії сприяє відкритому спілкуванню, обміну 
ідеями та  пропозиціями між усіма співробітниками. Компанія динамічно 
розвивається, відкрита для спеціалістів, що хочуть зростати професійно. 

Розглянемо фінансові результати діяльності підприємства. Передусім 
з’ясуємо, в який спосіб і за яких умов здійснюється збут продукції.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зовнішньоекономічні зв’язки в ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед». 
 

Як видно з рис. 1, продаж продукції здійснюється в чотири країни й три 
обласні центри України. Із Республікою Польща налагоджено двосторонній 
зв’язок, оскільки 35% насіння надходить саме звідти.  

Уся продукція підприємства вирощена із закордонного насіннєвого 
матеріалу, а отже, відповідає всім екологічним нормам і є екологічно чистим 
продуктом, а також має сертифікат якості встановленого зразка. Вона користується 
попитом як в Україні, так і за зарубежем. 

У 2014 р. обсяги збуту продукції порівняно з попередніми роками 
збільшилися (табл. 1).  

Як бачимо, найбільше експортується картоплі і цукрового буряку. 
Щодо імпорту, то підприємство закуповує високотехнологічну техніку з 

Польщі (табл. 2), яка дає змогу продуктивно працювати й отримувати якісну 
продукцію.  

Недоліками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства є 
розпорошення функцій між різними підрозділами, неточності у складанні 
зовнішньоторговельних угод і контрактів. 

ТзОВ «Агро ЛВ 
Лімітед» 

Республіка Польща 

Великобританія 

Казахстан 

Закарпатська 
область 

Одеська 
область 

Київська 
область 
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Таблиця 1 
Експорт продукції ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ц 

Продукція 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Картопля 286308 310650 336057 
Пшениця 101576 157600 273455 
Кукурудза 18975 19075 20650 
Цукровий буряк 320354 468323 923915 
Ріпак 224756 217388 280370 

 
Таблиця 2 

Імпорт ТзОВ «Агро ЛB Лімітед» 
№ 
з/п Найменування Ціна, євро 

1 Шестирядковий підгортач для картоплі Rumpstad, 
серійний номер 3-10628, Тип RSF 2000 6x75 8000 

2 1 палета змінних ножів для підгортання картоплі 
Rumpstad 2200 

3 Стрічковий транспортер подачі картоплі до 
саджалки Cito, серійний номер 1474 3800 

4 Стрічковий транспортер подачі картоплі до 
саджалки Rood, серійний номер 160 1200 

5 Стрічковий транспортер подачі картоплі до 
саджалки Groen, серійний номер 78 11200 

6 Стрічковий транспортер подачі картоплі до 
саджалки Donker groen, серійний номер 925 11200 

7 Пакувальна машина Rollstock BSM-1, серійний 
номер 95008 - 2278 14500 

8 Електронна вага, серійний номер І02688 - 5254 9000 
9 Елеватор EL500, серійний номер 97024 - 2841 2800 

 
Для їх усунення доцільно створити відділ зовнішньоекономічної діяльності, 

об’єднавши з відділом зберігання та митного забезпечення у зв’язку з 
послідовністю та поєднанням завдань, пов’язаних із зовнішньоекономічною 
діяльністю. З цією метою потрібно найняти нових працівників, які б займалися 
підготовкою проектів зовнішньоторгових контрактів, роботою з іноземними 
контрагентами та виконанням інших функцій, пов’язаних із зовнішньоекономічною 
діяльністю (ЗЕД); а також – маркетолога для досліджень внутрішнього ринку збуту 
товарів. Реорганізація структури управління ЗЕД підприємства має бути націлена 
на підвищення ефективності роботи у зазначеній сфері через зосередження 
зовнішньоекономічних функцій у межах одного відділу. Нові працівники 
забезпечать аналітику ЗЕД, у результаті чого, можливо, доцільно буде відмовитися 
від деяких культур, замінити їх на інші, знайти нові напрями зовнішньоекономічної 
співпраці. 
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Сьогодні ж підготовку та перевірку зовнішньоторгових контрактів веде 
юридичний відділ, що відволікає його від інших завдань. Щоб впорядкувати 
функції, пов’язані зі ЗЕД, пропонуємо нову структуру відділу ЗЕД (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Рекомендована структура відділу зовнішньоекономічної діяльності 
ТзОВ “Агро ЛВ Лімітед”. 

 
Створення відділу зовнішньоекономічної діяльності впливатиме на такі 

показники: збільшення валового доходу, збільшення балансового прибутку (у тому 
числі чистого), зростання активів, зменшення власного капіталу, зменшення 
кредиторської заборгованості, збільшення рентабельності власного капіталу, 
зростання рентабельності активів, підвищення рентабельності виготовленої 
продукції, збільшення капіталовіддачі реалізованої продукції та повної 
собівартості. Формування відділу зовнішньоекономічної діяльності впливає на 
зростання рентабельності активів, проте частка цього заходу в очікуваній величині 
достатньо мала. Він більше спрямований на вдосконалення самого механізму 
зовнішньоекономічної діяльності, покращання умов діяльності, спеціалізації 
працівників на зовнішньоекономічній сфері, досягнення кращих результатів у збуті 
продукції.  
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Янишин Я., Булик О. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності сільсько-

господарського підприємства та шляхи її вдосконалення (на прикладі 
ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед») 

Висвітлено теоретичні основи дослідження управління зовнішньо-
економічною діяльністю підприємства. Проаналізовано стан зовнішньоекономічної 
діяльності досліджуваного підприємства. Виявлено недоліки в роботі 
досліджуваного підприємства щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
Визначено шляхи вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю 
господарства. Запропоновано структуру відділу зовнішньоекономічної діяльності 
ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед». 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, 
сільськогосподарська продукція. 

 
Yanyshyn Y., Bulyk O. The analysis of foreign trade of agricultural 

enterprises and ways to improve it (for example, Ltd. «Agro LV Limited») 
The article deals with the theoretical foundations of the study of management of 

foreign economic activity of the enterprise. The state of foreign economic activity of the 
investigated companies is analysed. The shortcomings in the investigated enterprises on 
foreign economic activities are revealed. The ways of improvement of international 
management sector are proposed. The structure of the foreign relations department of 
LLC «Agro LV Limited» is proposed. 

Key words: foreign trade, export, import, agricultural products. 
 
Янишин Я., Булык О. Анализ внешнеэкономической деятельности 

сельскохозяйственного предприятия и пути ее совершенствования (на 
примере ООО «Агро ЛВ Лимитед») 

Освещены теоретические основы исследования управления 
внешнеэкономической деятельностью предприятия. Проанализировано состояние 
внешнеэкономической деятельности исследуемого предприятия. Выявлены 
недостатки в работе исследуемого предприятия по осуществлению внешнеэконо-
мической деятельности. Определены пути совершенствования управления внешне-
экономической деятельностью хозяйства. Предложена структура отдела внешне-
экономической деятельности ООО «Агро ЛВ Лимитед». 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, 
сельскохозяйственная продукция. 
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Постановка проблеми. Якщо ми проаналізуємо структуру експорту 

України за 2014 рік, то побачимо, що найбільша сума валютних надходжень нашої 
держави була отримана за рахунок експорту сільськогосподарської продукції [1]. 
Звичайно, значною мірою такий результат був отриманий за рахунок того, що 
підприємства, які раніше забезпечували найбільшу частину валютних надходжень в 
країну, знаходяться у зоні АТО і експорт їх продукції став неможливим. Зростання 
експорту сільськогосподарської продукції відбувається насамперед завдяки тому, 
що у світі зростає попит на їжу, а це пов’язано зі збільшенням кількості населення 
планети. За підрахунками ООН, кількість населення Землі сягла 7 млрд осіб на 
початок листопада 2010 року, і, якщо воно зростатиме такими самими темпами, як 
зараз, до 2042 року на нашій планеті проживатиме 9 млрд осіб [4].  

З огляду на це попит на продукцію сільського господарства залишатиметься 
стабільно високим протягом наступних десятиліть і Україна, з її значним 
потенціалом виробника сільськогосподарської продукції, може зайняти важливі 
позиції серед світових виробників продуктів харчування.  

Однак, будуючи далекосяжні плани експортної експансії, необхідно 
враховувати той факт, що виробництво сільськогосподарської продукції з 
найдавніших часів вважається одним із найбільш ризикових видів підприємницької 
діяльності. Невизначеність щодо погодних умов і цін утруднює прогнозування та 
планування виробництва сільськогосподарської продукції. Саме тому ринок 
сільськогосподарської продукції є ринком із високим ступенем волатильності, адже 
існує дуже багато чинників на ньому, на які не можуть впливати виробники 
сільськогосподарської продукції. Ця волатильність також стосується світового 
ринку сільськогосподарської продукції. Зазначене свідчить, що врахування 
чинника ризику є важливим, коли йдеться про державну політику у галузі. Саме ця 
особливість, яка проявляє себе через волатильність ринку, неминуче виливається в 
розуміння важливості ризик-менеджменту у процесі здійснення державної політики 
регулювання сільського господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У більшості країн світу існує 
чітке розуміння відповідальності держави за ризик-менеджмент у сільському 
господарстві. Він є вагомою складовою державної політики у сільськогосподар-
ському виробництві. Особливості ризик-менеджменту у галузі досліджують такі 
вітчизняні вчені, як А. Скрипник, Ю. Шевчук, В. Гайдук, Р. Колібаба. Водночас 
роль держави в управлінні ризиками у сільському господарстві, зокрема в ЄС, у 
вітчизняній літературі висвітлена недостатньо.  

Постановка завдання. У нашій статті ми розглянемо особливості ризик-
менеджменту як складової сільськогосподарської політики в країнах ЄС. 
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Необхідність такого аналізу зумовлена тим, що пріоритетність політики у галузі 
сільського господарства передбачає формування необхідних та ефективних 
механізмів управління ризиками. Досвід країн ЄС, з цього погляду, є надзвичайно 
цікавим і корисним для України, адже дає змогу зрозуміти, які ризики 
сільськогосподарських виробників можуть бути зменшені за рахунок втручання 
держави і наскільки таке втручання є ефективним.  

Виклад основного матеріалу. Результат будь-якої людської діяльності 
може різнитися від прогнозованого. Ризик того, що можуть відбутися відхилення 
від запланованого заздалегідь, існує завжди, а сільське господарство – це така 
сфера діяльності людини, де кінцевий результат залежить від багатьох чинників. 
І,незважаючина те, що технологічний прогрес зменшив залежність результатів 
сільськогосподарського виробництва від природних чинників, воно все ще 
залишається й залишатиметься галуззю людської діяльності зі значно більшим 
ступенем ризику порівняно з промисловим виробництвом.   

Крім природних, важливим чинником ризику також є цінова нестабільність, 
що характерна для цієї галузі. Волатильність цін на сільськогосподарську 
продукцію зумовленапередусім неможливістю впливу на обсяги її виробництва. 
Для попиту та пропозиції продукції сільського господарства характерна їх 
нееластичність. Щодо світового ринку сільськогосподарської продукції, то 
коливання цін на ньому є навіть більш виражене, ніж на внутрішніх ринках. Така 
ситуація зумовлена тим, що основна частина продукції  сільського господарства не 
потрапляє на світовий ринок [1, с. 94]. 

Існують інші фактори ризику, що є типовим не лише для 
сільськогосподарського виробництва, а й інших галузей  економіки також. Йдеться 
про ціни на продукцію інших галузей, що використовується у процесі 
виробництва,пально-мастильні матеріали та мінеральні добрива. Як ми вже 
вказували, попит на продукцію сільського господарства є нееластичним, тому 
зниження доходу споживачів не чинить суттєвого впливу на обсяги її споживання. 
Так само, як на інші види підприємницької діяльності, на діяльність 
сільськогосподарських виробників впливає макроекономічна ситуація в країні. Так, 
наприклад, для тих галузей сільського господарства, які значну частину своєї 
продукції спрямовують на продаж на зовнішніх ринках, коливання валютного 
курсу матимуть дуже вагоме значення. Не менш вагоме значення мають зміни у 
відсоткових ставках за користування кредитними коштами. Стихійні лиха, 
катастрофи, ризики невиконання фінансових зобов’язань клієнтами та діловими 
партнерами, непередбачувані зміни в економічній політиці держави (зміна 
податкових ставок, мит, квот, ліцензування) – усе це також є факторами ризику, які 
можуть суттєво змінювати економічні результати сільськогосподарських 
виробників. 

Втручання держави може сприяти зменшенню ризиків для населення та 
підприємців. Однак слід розуміти, що в більшості випадків ризик не може зникнути 
завдяки втручанню держави. Таке втручання може зменшити фінансові втрати 
підприємців, зокрема виробників сільськогосподарської продукції, переклавши ці 
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втрати на суспільство загалом через механізм фінансуванняостанніх із державного 
бюджету.     

Якщо проаналізувати державну політику ЄС у сфері сільського 
господарства, то побачимо, що вона не має чіткої спрямованості на ризик-
менеджмент. Водночас державна політика передбачає застосування певних 
інструментів, які зменшують ризики сільськогосподарських виробників. Ще однією 
характерною особливістю державної політики ЄЄ у сфері сільськогосподарського 
виробництва є існування дворівневої системи впливу на галузь: національної на 
наднаціональної. 

Аналіз державного управління ризик-менеджментом у країнах – членах ЄС 
на національному рівні свідчить, що, незважаючи на особливості, які притаманні 
кожній країні, спільною рисою для всіх них є акцентування головним чином на 
ризиках, пов’язаних із несприятливими погодними умовами [3].   

У свою чергу наднаціональний рівень державного управління ризиками 
здійснюється через CAP – спільну сільськогосподарську політику, основи якої були 
закладені ще у Римському договорі [6]. Саме через механізм САР управляють 
ризиками, які пов’язані з ціноутворенням, адже забезпечення сталих і високих цін 
на сільськогосподарську продукцію є одним з основних завдань 
сільськогосподарської політики. Така політика сприяла значному зростанню 
пропозиції сільськогосподарської продукції. Природно-кліматичні умови країн ЄС 
є такими, що виробники багатьох видів сільськогосподарської продукції 
перестають бути конкурентоспроможними порівняно з виробниками з інших країн, 
якщо їх позбавити державної підтримки. Державна підтримка у рамках САР 
фактично була прихованим субсидіюванням експорту. Вона сприяла збільшенню 
пропозиції на світових ринках сільськогосподарської продукції. Це не могло не 
викликати незадоволення у країн – торговельних партнерів ЄС і тому у 90-х роках 
ХХ ст. була здійснена реформа САР. Суть цієї реформи полягала у відмові від 
підтримки цін на сільськогосподарську продукцію і переході до прямого 
фінансування сільськогосподарських виробників з одночасним збільшенням рівня 
відкритості ринку сільськогосподарської продукції ЄС для імпорту [3]. Незва-
жаючи на те, що програма підтримки цін була скасована, відсутність коливань в 
обсягах прямої фінансової підтримки сільськогосподарських виробників сприяла 
зменшенню рівня ризику. Ба більше, аналіз, проведений урядом ЄС – 
Європейською комісією, засвідчив про зростання стабільності рівня доходів 
сільськогосподарських виробників після запровадження системи прямого 
фінансування [5].   

Водночас не можна сказати, що держава цілком усунулася від впливу на 
ціноутворення і застосування таких механізмів, як, наприклад, субсидіювання 
експорту [5]. 

Зараз в ЄС діє САР 2014–2020. Особливість цієї програми щодо ризик-
менеджменту полягає в тому, що практика попередніх років, яка проявилася в 
прямому фінансуванні сільськогосподарських виробників, буде продовжена на 
період дії програми. Ба більше, ця практика буде поглиблена. У контексті аналізу 
ризик-менеджменту це означає, що пряме фінансування сільськогосподарських 
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виробників і надалі залишатиметься вагомим та ефективним фактором зменшення 
ризику [6].  

Висновки. Будь-яку підприємницьку діяльність супроводжує ризик. 
Сільськогосподарське виробництво як сфера виробництва з високим ступенем 
ризику потребує особливих механізмів, які могли б зменшувати його. Завдяки 
своєму втручанню держава може зменшувати цей ризик, створюючи при цьому 
комфортніші умови для діяльності сільськогосподарських виробників. Яскравим 
підтвердженням викладеного є приклад ЄС. Поєднання механізмів ризик-
менеджменту, які задіюють держави – члени ЄС як на національному, так і на 
наднаціональному рівні,дає змогу суттєво зменшити ризики, з якими 
зіштовхуються виробники сільськогосподарської продукції. Як свідчить досвід 
країн ЄС, одним із найбільш дієвих механізмів управління ризиками є пряме 
фінансування сільськогосподарських виробників.   
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Дідич З. Ризик-менеджмент як складова державної політики у галузі 

сільського господарства: приклад ЄС 
Проаналізовано фактори ризику сільськогосподарського виробництва. 

Досліджено роль держави у ризик-менеджменті сільськогосподарського 
виробництва в ЄС та її вплив на зменшення ризиків для виробників 
сільськогосподарської продукції. З’ясовано, що поєднання механізмів ризик-
менеджменту на національному та наднаціональному рівнях дає змогу суттєво 
зменшити ризики виробників сільськогосподарської продукції.  

Ключові слова: ризик-менеджмент, волатильність цін, сільськогосподар-
ське виробництво, сільськогосподарська продукція. 
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Didych Z. Risk management as a part of state policy in agriculture: a case of 
EU 

The factors of risk in agriculture production are analyzed. The role of state in risk 
management of agricultural production and its influence on risk reduction in EU is 
investigated.  It has been found that the combination of risk management mechanisms on 
national and Community levels allows significant reduction of risks for producers of 
agricultural products.   

Key words: risk management, volatility of prices, agricultural production, 
agricultural products. 
 

Дидыч З. Риск-менеджмент как составная часть государственной 
политики в сфере сельского хозяйства: пример ЕС 

Дан анализ факторов риска в сельскохозяйственном производстве. 
Исследована роль государства в риск-менеджменте сельскохозяйственного 
производства в ЕС и его влияние на уменьшение рисковдля производителей 
сельскохозяйственной продукции. Выяснено, что сочетание механизмов риск-
менеджмента на национальном и наднациональном уровнях позволяет существенно 
уменьшать риски производителей сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, волатильность цен, 
сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственная продукция. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ 

 
С. Макаруха, здобувач 

Львівський національний аграрний університет 
 

Постановка проблеми. Кооперація як суспільно-економічне явище є 
важливим компонентом ринкових відносин, і передусім на селі. Глибоке й усебічне 
осмислення процесу становлення дорадянського кооперативного руху дає змогу 
дійти цілком обґрунтованого висновку про те, що набутий кооперативний досвід, 
який формувався ще у другій половині XIX – на початку XX ст., не слід розглядати 
як далеку історію, неспроможну істотно впливати на розвиток сучасного 
українського села. Напрацьований у минулому кооперативний досвід без 
перебільшення має сьогодні не тільки науково-теоретичне, а й практичне значення. 
Він може бути корисний і творчо використаний у сучасній кооперативній практиці, 
а сама обслуговуюча кооперація, за умови врахування кращих традицій минулого, 
матиме гарні перспективи розвитку в аграрній сфері економіки України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у становлення 
та розвиток кооперації в Україні у доколективізаційний період зробили українські 
вчені, передусім М. Туган-Барановський, М. Левитський, С. Бородаєвський, 
Б. Мартос. Проблемам відродження і розбудови кооперативного руху на сучасному 



 

64 
 

етапі аграрних перетворень в Україні присвятили свої наукові праці вчені-
економісти О. Крисальний, М. Молдаван, В. Зіновчук, М. Малік, Ф. Горбонос [3–5] 
та ін. 

Постановка завдання. Мета нашого дослідження – дати загальну 
характеристику процесу становлення та розвитку сільськогосподарських 
кооперативів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Перші ідеї про створення обслуговуючих 
кооперативів проявили себе в Галичині й були висловлені у статті В. Нагірного у 
газеті «Діло» (1882р.), де автор указував на необхідність поширення серед селян 
кооперативних ідей з метою піднесення національної свідомості, «закликав до 
боротьби з чужинецькою лихвою та чужонаціональними посередниками, які 
запівдарма викуповують продукти сільської праці та перепродують за добрі гроші 
за кордоном» [2]. 

У грудні 1883 року у Львові була заснована перша кооперативна установа 
«Народна торгівля», яка мала філії на Тернопільщині, Станіславщині (Івано-
Франківщині), а також у Перемишлі й Стрию. «Народна торгівля» допомагала 
селянам не лише реалізовувати їхню продукцію, а й забезпечувати населення 
потрібними товарами. У Галичині з 1899 р. діяло товариство «Сільський господар», 
центр якого знаходився у Львові. За своєю природою воно нагадувало 
сільськогосподарську асоціацію і мало свої повітові філії та «кружки» в селах. 

У 1904 р. у селі Завадів, що неподалік Стрия на Львівщині, священик 
Нижанківський заснував першу в краї українську кооперативну молочарню, куди 
сам почав носити молоко, за ним послідували односельці. 

У 1893 р. С. Кочубей разом зі своїми однодумцями розробив проект статуту 
«Полтавского сельскохозяйственного общества», в якому зазначалася необхідність 
кращого ведення сільського господарства. Це започаткувало розвиток 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні.  

Основними рисами обслуговуючих кооперативів були: добровільність 
членства; демократичне голосування – один член один голос; демократичні вибори 
органів управління; однаковий розмір пайових внесків для всіх; плата за послуги. 

Обслуговуюча аграрна кооперація охоплювала: кредитні та ощадно-
позичкові товариства; сільськогосподарські асоціації; споживчі товариства; 
сільськогосподарські товариства. 

Найбільш поширеними були сільськогосподарські асоціації, кількість яких в 
Україні з 1905 р. до 1915 р. зросла з 73 до 1020 [7, с. 44]. 

Зі жовтня 1917 року влада використовувала «споживчі товариства» для 
розподілу споживчих товарів серед залучених до обов'язкової праці людей. Поряд 
із цим подекуди існували незалежні дореволюційні кооперативи. У зв'язку з тим, 
що економіка в роки «воєнного комунізму» повністю занепала, з 1921 р. 
проголошено перехід до нової економічної політики (НЕПу), яка передбачала 
запровадження ринкових відносин, різноманітних видів кооперативів, що існували 
до революції, серед яких провідне місце зайняли обслуговуючі кооперативи. Це 
значно прискорило вихід колишнього СРСР з економічної кризи.  
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У 1928 р. в Україні кількість спеціалізованих (фахових) сільськогоспо-
дарських товариств становила 19158, а членами їх були 1096600 осіб [7, с. 230]. 
Серед спеціалізованих (фахових) сільськогосподарських товариств провідне місце 
займали молочні, скотарські, молочно-скотарські, садово-городні, виноградарські, 
буряківничі, хмелеві, тютюнові, картопляні, насіннєві та ін., які спеціалізувалися в 
тій чи іншій галузі, що поглиблювало саму кооперацію. Проте влада почала 
пропагувати і нав’язувати селянам виробничі кооперативи-колгоспи, у зв’язку з 
чим різко зменшилася кількість сільськогосподарських кооперативів. Крім того, на 
початку 30-х років минулого століття радянська влада заборонила кредитні, 
спеціалізовані та універсальні сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, а 
їхню власність безпідставно і незаконно передала колгоспам.  

Після здобуття Україною незалежності можна виділити три етапи розвитку 
сільськогосподарських кооперативів України: 

І етап «Становлення кооперації в Україні» – 1993–1997 рр. –засновано 
перший сільськогосподарський кооператив. Недосконалість законодавчо-
нормативної бази щодо розвитку та державної підтримки кооперації. 

ІІ етап «Інституціональне оформлення засад кооперації. Зростання кількості 
кооперативів» – 1998–2008 рр. – прийняття Закону України «Про 
сільськогосподарську кооперацію» (1998 р.), створення нормативно-правових умов 
для розвитку кооперації. Реформування колективних сільськогосподарських 
підприємств у 2000 р. відповідно до Указу Президента України «Про невідкладні 
заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 
03.12.1999 року. Розвиток значної кількості фермерських господарств, виробничих 
кооперативів, що стало підґрунтям для утворення сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. 

ІІІ етап – «Уповільнення темпів розвитку коопераційних зв’язків» – 2009 р. і 
донині – помірні темпи розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. 
Прийняття у 2009 р. «Державної цільової програми розвитку сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів до 2015 року», що стало серйозним 
поштовхом для їх розвитку. Було виділено з державного бюджету 90 млн грн на 
підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Зменшення у 
2010 р. кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у зв’язку з 
відсутністю реалізації програми та державної підтримки. 

Висновки. В Україні склалася досить суперечлива ситуація: село гостро 
потребує обслуговуючих кооперативів, зародки яких були ще наприкінці ХІХ ст. у 
Галичині, але з боку держави немає відповідних кроків для їх розвитку. Хоча вони 
можуть стати важливим елементом у боротьбі з наслідками світової фінансово-
економічної кризи та основою для формування вагомого соціально орієнтованого 
сектору національної економіки. Це допоможе забезпечити стабільність соціально-
економічної та політичної ситуації в країні. 
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Макаруха С. Становлення та розвиток сільськогосподарських 

кооперативів в Україні 
Висвітлено історію розвитку обслуговуючих кооперативів та проблеми їх 

становлення в Україні.Кооперативний рух пустив глибоке коріння, селяни 
починають усе більше розуміти його переваги. Тому зупинити його досить важко, 
за ним майбутнє, про що свідчить світовий досвід, але для цього потрібна 
підтримка держави, не стільки словесна, як фінансова. 

Ключові слова:обслуговуючі кооперативи, господарське законодавство, 
пільгове кредитування, неприбутковість кооперативів. 

 
Makarukha S.Formation and development of agricultural cooperatives in 

Ukraine 
Deals with the history of the service cooperatives and problems of their formation 

in Ukraine. The cooperative movement cast deep roots, farmers are starting to understand 
it more and more benefits. So stop it rather difficult for him later, as international 
experience shows, but this requires government support is not so much verbal as 
financial. 

Key words: service cooperatives, business law, preferential loans,non-
profitcooperatives. 

 
Макаруха С. Становление и развитие сельскохозяйственных 

кооперативов в Украине 
Отражена история развития обслуживающих кооперативов и проблемы их 

становления в Украине. Кооперативное движение пустило глубокие корни, 
крестьяне начинают все больше понимать его преимущества. Поэтому остановить 
его довольно трудно, за ним будущее, о чем свидетельствует мировой опыт, но для 
этого нужна поддержка государства, не столько словесная, как финансовая. 

Ключевые слова: обслуживающие кооперативы, хозяйственное 
законодательство, льготное кредитование, неприбыльность кооперативов. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ 
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Постановка проблеми. Українська економіка зазнає значних змін, що 

спрямовані на підвищення рівня модернізації, в рамках якої агропромисловий 
комплекс потребує переходу на інноваційний шлях розвитку. Проте існують певні 
труднощі в реалізації напрямів модернізації АПК країни та її регіонів. Зокрема 
низький рівень фінансування фундаментальної та прикладної аграрної науки, 
створення науково-технічних розробок, приватних і державних інвестицій та їх 
інтеграції в агробізнесі, інноваційної інфраструктури в сільському господарстві 
невідпрацьованість механізмів розвитку і стимулювання інноваційної діяльності 
стримують темпи зростання сільськогосподарського виробництва. 

Серед механізмів регулювання важлива роль належить фінансовому 
механізму стимулювання у сфері інноваційного розвитку аграрних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз стану наукової розробки 
зазначеної проблематики у вітчизняній літературі доводить, що українські вчені 
створили підґрунтя для її подальшого вивчення. Вагомий внесок у дослідження 
інноваційного розвитку підприємств, розміщення та фінансово-кредитної 
підтримки зробили І. Р. Бузько, В. І. Герасимчук, З. С. Варналій, О. З. Денега, 
М. П. Денисенко, М. А. Дмитренко, В. С. Домбровський, В. К. Збарський, 
В. В. Зянько, М. О. Кизим, Б. І. Ковалюк, В. М. Литвиненко, Т. В. Майорова, 
І. Ю. Матюшенко, О. В. Мірошниченко, М. Г. Пивоваров, С. Ф. Покропивний, 
А. М. Стельмащук, М. М. Хурса та ін. Водночас більшість складових цієї сфери 
аналізу мають простір для подальшого розгортання досліджень, бо наявні наукові 
пошуки потребують узагальнення, урахування нових інструментів фінансового 
механізму інноваційного розвитку аграрних підприємств у контексті 
глобалізаційних процесів, які відбуваються в економіці України. 

Постановка завдання. Актуальність обраної теми дослідження зумовлю-
ється потребою в обґрунтуванні фінансового механізму стимулювання інноваційної 
діяльності аграрних підприємств для забезпечення ефективності їх функціо-
нування. Недостатньо розроблена відповідна проблематика у вітчизняній аграрній 
науці спонукає спрямовувати зусилля на подолання цієї теоретико-методологічної 
прогалини. 
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Створення багатоаспектного механізму для стимулювання інноваційної 
активності в сільському господарстві, що характеризується значним рівнем 
невизначеності і ризику, дасть змогу активізувати прогрес у науці і техніці від 
фундаментальних досліджень до застосування розробок у виробництві з 
урахуванням державних (суспільних) пріоритетів сільськогосподарської галузі і в 
перспективі забезпечити стабільний розвиток. 

Виклад основного матеріалу. Питання активізації інноваційної та 
інвестиційної діяльності визначені як один із пріоритетів розвитку економіки 
України. Розвиток фінансової системи слугує важливим чинником економічного 
зростання та інноваційної діяльності. Обмежений доступ до зовнішнього 
фінансування не тільки стримує інновації, а й перешкоджає експортній діяльності. 
Економічний, фінансовий, матеріально-технічний стан, в якому перебувають 
агропідприємства, не сприяє розвитку інноваційних процесів. Попит на вітчизняну 
наукомістку продукцію падає. Існуюча економічна ситуація в державі, законодавча 
база у фінансово-кредитній сфері перешкоджають залученню інвестицій у сферу 
наукомістких виробництв [1]. 

Важливим елементом фінансового механізму інноваційного розвитку є 
державне стимулювання. Механізм державного стимулювання інноваційної 
діяльності в сільському господарстві становить собою сукупність економічних, 
організаційних напрямів цілеспрямованої взаємодії суб’єктів господарювання 
(суб’єктів підприємництва, науково-технічного розвитку) і впливу на активізацію їх 
діяльності у сфері інноваційного розвитку АПК [2]. 

Заходи державного стимулювання інноваційної діяльності прийнято умовно 
ділити на дві групи: 

1.  Пряме стимулювання інноваційної діяльності – полягає у безпосередньому 
фінансуванні досліджень, розробок, конкретних інноваційних проектів за рахунок 
коштів державного бюджету або позабюджетних фондів, надання грантової 
допомоги як виробникам (підприємствам), так і розробникам (науковому 
персоналу) [3]; 

2.  Непряме стимулювання – полягає у створенні сприятливих умов для 
здійснення інноваційної діяльності, що забезпечують надання економічних, 
фінансових чи адміністративних переваг для інноваторів. 

Заходи непрямого стимулювання також можна умовно розділити на дві 
групи : 

1) фінансово-економічне стимулювання. Сюди слід віднести: політику у 
сфері ціноутворення; податкову політику; амортизаційну політику; політику у 
сфері митно-тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності; загальноекономічні заходи стимулювання. 

2) створення організаційно-правових умов:  
– сприяння розвитку інноваційної інфраструктури; 
– заходи, спрямовані на підтримання сприятливого інвестиційного клімату 

для зарубіжних інвестицій;  
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– вдосконалення законодавства в інноваційній та інвестиційній сферах, 
формування та реалізація державних інноваційних програм, вдосконалення 
правового захисту інтелектуальної власності та ін. 

В умовах нестабільного економічного середовища, коли значна частина 
підприємств сільського господарства неплатоспроможна, саме держава, 
використовуючи непрямі методи стимулювання і підтримки, повинна допомогти в 
підвищенні інноваційної активності, освоєнні наукових і технічних досягнень, 
оновленні матеріальної бази галузі, щоб підвищити ефективність 
сільськогосподарського виробництва, сприяти зростанню конкурентоспроможності 
вітчизняного продовольства на світовому ринку [4]. 

Отож, система державного кредитного стимулювання інноваційної 
діяльності сприятиме виконанню комплексу завдань держави в аграрному секторі. 

Кошти для інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств 
акумулюються за рахунок таких фінансових джерел:  

• власних: прибутку, амортизації та акціонерного капіталу;  
• залучених: банківського кредиту, засобів інвестора, лізингу, державної 

позики, венчурного капіталу та ін. 
Крім державного, вагомим чинником стимулювання інноваційної діяльності 

АПК є ринковий рівень. У ході дослідження розроблена класифікація складових 
фінансового механізму інноваційної діяльності в розрізі форм і відповідних рівнів 
(див. табл.).  

Переваги непрямих методів стимулювання: 
1) сприяють підвищенню автономності приватного сектору та його 

економічній відповідальності за вибір напрямів розробок і досліджень та їх 
реалізацію; 

2) не створюють штучно підтримуваного державою ринку інновацій і знань, 
які не завжди ефективні; 

3) реалізація непрямих методів істотно менш перевантажена 
бюрократичними перепонами розвитку інноваційної діяльності, ніж прямі методи; 

4) одержувані пільги є результатом їх власних зусиль; 
5) забезпечують єдиний підхід до стимулювання інноваційної діяльності в 

різних секторах економіки. 
Зарубіжна практика свідчить, що в умовах нестабільних економічних 

систем, що характеризуються високим рівнем інфляційних процесів, та їх сильного 
впливу на поведінку економічних агентів важелі прямого стимулювання з боку 
держави (дотації з державного бюджету, субвенції) повинні відступити на другий 
план. Вирішальна роль тут належить важелям непрямого стимулювання: 
податковим пільгам, кредиту, відсотковим платежам за кредит, страхуванню, 
амортизаційним відрахуванням та ін. [5]. 

Ступінь стимуляційного впливу перелічених типів фінансових важелів 
залежить від стану сукупного попиту й пропозиції в економічній системі, а також 
від природи самих цих інструментів та їх істотних відмінностей між собою. 
Основними важелями непрямого стимулювання інноваційної активності у 
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виробничій сфері виступають податки і кредит (кредитні ресурси приватних 
фінансових інститутів, а також державний кредит). 

Таблиця 
Складові фінансового механізму стимулювання інноваційної діяльності АПК 

Форма Рівень 
державний ринковий 

Податкове 
стимулювання  

податкові пільги; податкові пільги, вилучення, 
вирахування; 
податковий кредит 

Митно-тарифне 
стимулювання 

митне оформлення  особливі режими митних 
тарифів у разі ввозу обладнання 
для здійснення інноваційної 
діяльності, пільги у разі вивозу 
інноваційної продукції, товарів 
на експорт 

Субсидування бюджетні субсидії  фондові механізми  
Венчурне 
фінансування  

пайові інвестиційні фонди 
особливо ризикових 
(венчурних) інвестицій  

інвестиційні, венчурні фонди 

Амортизаційна 
політика 

регламентація механізму 
прискореної амортизації  

особливі режими амортизації для 
оперативного маневрування 
сумами чистого доходу; 
реінвестування (використання 
прибутку як джерела 
фінансування капітальних 
вкладів) 

Кредитна 
політика 

компенсація відсоткової 
ставки за кредитами для 
АПК; 
створення фонду гарантійної 
кредитної поруки 
інноваційних напрямів в АПК 

особливі режими кредитування 
інноваційних проектів в АПК, 
зниження ставок за кредитами з 
компенсацією втрат банкам  
 

Джерело: власна розробка. 
 
Амортизаційні відрахування перебувають під жорстким впливом рівня 

попиту в конкретних галузях промисловості, а тому далеко не однозначні як 
механізм стимулювання різних груп інновацій. Страхування як важіль непрямого 
стимулювання ефективне лише за умови достатнього розвитку інфраструктурної та 
нормативно-правової бази та у разі цільового використання коштів страхових 
фондів для інноваційної діяльності.  

Зауважимо, що ідеального джерела фінансування інновацій не існує, у 
кожного з перелічених є свої переваги і недоліки. Так, у разі високого терміну 
окупності інновацій відволікання значних обсягів прибутку може сповільнити 
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виробничий процес. Багато підприємств є низькорентабельними, тому не можуть 
самостійно фінансувати інноваційні проекти, особливо, якщо вони пов’язані з 
ризиками. Прикладом цієї ситуації може стати діяльність аграрних підприємств 
Львівській області. Зокрема у 2014 році прибуток в області отримали 
111 агропідприємств (67,7%) на суму 1630,0 млн грн, у розрахунку на одне 
підприємство одержано в середньому 14,7 млн грн прибутку. Збитковими у цьому 
році були 53 підприємства (32,3%), отримано 112,5 млн грн збитку, в середньому 
2,1 млн грн на кожне підприємство. У 2014 році на розвиток сільського 
господарства сільськогосподарські підприємства отримали з державного бюджету 
коштів на суму 895,1 тис грн за рахунок бюджетних дотацій та 50,4 млн грн – за 
рахунок податку на додану вартість [6]. 

Амортизація давно є одним зі стійких джерел фінансування інновацій. 
Відповідно до закордонного досвіду є можливість використання прискорених 
методів нарахування амортизації, а також застосування амортизаційної премії. Це 
дає змогу збільшити залишок власних коштів. З іншого боку, в умовах високої 
інфляції прискорення втрачає свою значущість. 

Використання банківських кредитів в українській економіці з метою 
фінансування довгострокових ризикових проектів є все ще занадто дорогим 
рішенням (особливо в постійно мінливій фінансовій ситуації), а ринок венчурного 
фінансування недостатньо розвинений. 

Висновки. Отож, пропонуємо такі напрями вдосконалення системи 
непрямого фінансового стимулювання інноваційної активності в АПК: 

1) формувати собівартість і ціну з врахуванням витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції та витрат на здійснення досліджень і розробок у 
межах встановлених норм; 

2) у напрямі податкової політики доцільною є переорієнтація фіскально 
орієнтованої податково-бюджетної політики на інвестиційно орієнтовану, через 
використання сучасних методів зниження податкового навантаження для 
інноваційно активних підприємств (використання податкових пільг: податкового 
кредиту, податкових канікул); 

3) у напрямі розвитку фінансово-кредитної політики пропонуємо 
активізацію фінансово-промислових груп, розвиток нетрадиційних видів послуг, 
розширення ролі небанківських операцій, державне регулювання ставки відсотка на 
рівні, порівнянному зі середнім показником рентабельності в галузях реального 
сектора економіки; 

4) у напрямі амортизаційної політики пропонуємо передбачати можливість 
прискорення процесу амортизації із застосуванням підвищуючого коефіцієнта від 1 
до 3 до норм – за об’єктами активної частини основних засобів, що здобувається в 
процесі здійснення інноваційного проекту, за умови перевищення приросту обсягів 
виробництва над темпами приросту витрат на модернізацію в попередньому 
періоді; 

5) у напрямі митно-тарифного і нетарифного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності з метою стимулювання ввезення капіталу доцільно 
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застосовувати пільгу щодо скасування митних зборів і ввізного ПДВ щодо майна, 
що вноситься до статутного фонду іноземним інвестором. 
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Шолудько О., Грицина О. Удосконалення фінансового механізму 

стимулювання інноваційної діяльності 
Показано механізм стимулювання інноваційного розвитку аграрних 

підприємств. Важливим аспектом дослідження є обґрунтування фінансового 
механізму інноваційного розвитку з позиції державного стимулювання. 
Розглядається також ринковий рівень стимулювання інноваційної діяльності АПК. 
Окреслено напрями удосконалення системи непрямого фінансового стимулювання 
інноваційної активності в АПК. 

Ключові слова: фінансовий механізм, стимулювання інноваційної 
діяльності, податкове стимулювання, митно-тарифне стимулювання, субсидування, 
венчурне фінансування, амортизаційна політика, кредитна політика. 

 
 

Sholudko O., Grytsyna O. Improving financial mechanism stimulation of 
innovation activity 

This article investigates the mechanism of stimulating innovative development of 
agricultural enterprises. An important aspect of the study justify the financial mechanism 
of innovative development from the standpoint of stimulation. We also considered the 
market level of innovation activity AIC. Outlines directions of improvement of the 
system of indirect financial stimulation of innovation activity in agriculture. 

Key words: financial mechanism to stimulate innovation, tax incentives, customs 
and tariff incentives, subsidies, venture capital, depreciation policy, credit policy. 
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Шолудько О., Грицина О. Совершенствование финансового механизма 
стимулирования инновационной деятельности 

Показан механизм стимулирования инновационного развития аграрных 
предприятий. Важным аспектом исследования является обоснование финансового 
механизма инновационного развития с позиции государственного стимулирования. 
Рассматривается рыночный уровень стимулирования инновационной деятельности 
АПК. Определены направления совершенствования системы непрямого 
финансового стимулирования инновационной активности в АПК. 

Ключевые слова: финансовый механизм, стимулирование инновационной 
деятельности, налоговое стимулирование, таможенно-тарифное стимулирование, 
субсидирование, венчурное финансирование, амортизационная политика, 
кредитная политика. 
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ГІДРОТЕРМІЧНИЙ ІНДЕКС У СТРАХУВАННІ ВРОЖАЮ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 
Ю. Томашевський, к.е.н 

Львівський національний аграрний університет 
 
Постановка проблеми. Страхування є одним із найдієвіших засобів 

забезпечення захисту майнових прав та інтересів суб’єктів господарювання у 
сільському господарстві. Оскільки виробництво сільськогосподарської продукції 
значною мірою залежить від природно-кліматичних чинників, що безпосередньо 
впливають на якість та обсяги одержаного врожаю, нагальною стає необхідність 
страхування сільськогосподарських культур від таких несприятливих погодно-
кліматичних умов, як заморозки, зливи, сильні дощі, повені, град тощо. Страховий 
захист врожаю сільськогосподарських культур та подальше удосконалення системи 
страхування залишається актуальною проблемою, вирішення якої дасть змогу 
підвищити конкурентоспроможність товаровиробників і підтримувати продовольчу 
безпеку держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам страхування врожаю 
сільськогосподарських культур присвятили свої праці такі вчені-економісти, як 
В.Д. Базилевич, К.Г. Воблий, Н.М. Внукова, О.О. Гаманкова, О.Є. Гудзь, 
П.А. Лайко, С.А. Навроцький, С.С. Осадець, С.Д. Пущак, Р.П. Смоленюк та ін. 
Проте питання використання новітніх практик і методик агрострахування в 
сучасних умовах господарювання вимагає дедалі більшої уваги. Тому порівняння 
різних методів здійснення страхування врожаю сільськогосподарських культур та 
виокремлення найбільш ефективних у розрізі певних регіонів є актуальним і 
потребує подальшого дослідження з метою практичного застосування. 

Постановка завдання. Традиційне страхування врожаю, що забезпечує 
відшкодування збитків окремому суб’єкту, переважно пов’язане зі значними 
адміністративними витратами (моніторингом за діяльністю підприємства, оцінкою 
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збитків, стандартизацією контрактів тощо). Як зазначає професор О.Є. Гудзь, 
традиційне страхування також потребує значних інвестицій для проведення 
актуарних розрахунків, моніторингу урожайності в господарствах, аби запобігти 
великим втратам [1, с. 75]. Крім того, класичне страхування врожаю пов’язане зі 
значними природно-кліматичними, виробничо-технічними, фінансово-
комерційними та політико-правовими ризиками, які можуть відбуватися одночасно, 
а тому вимагають додаткових витрат на проведення перестрахування. Зазначені 
додаткові витрати можуть бути досить істотними для країни, яка має незначний 
досвід або взагалі не має досвіду надання послуг страхування такого типу, заявляє 
професор Д.І. Дема [2, с. 286–287]. Отже, традиційне страхування врожаю не 
можна вважати достатньо ефективним для України в сучасних умовах розвитку 
ринкових відносин. Тому завданням нашого дослідження стало удосконалення 
страхування сільськогосподарських культур від несприятливих природно-
кліматичних явищ з урахуванням погодних індексів. 

Виклад основного матеріалу. Одним із методів страхування урожаю 
сільськогосподарських культур від погодно-кліматичних ризиків, який зменшує 
додаткові витрати, є страхування на основі погодних індексів. При цьому страхові 
виплати встановлюються за допомогою об’єктивного параметра – певної комбінації 
низки пов’язаних із погодою метричних показників, зокрема кількості опадів, 
вологості ґрунту та їх рівномірності у часі. Страхування на основі погодних 
індексів, на нашу думку, є найбільш придатним для сільськогосподарського 
виробництва в регіонах України, де поширені втрати врожаю внаслідок посухи, 
надмірного зволоження, вимерзання тощо. При цьому витрати на моніторинг 
страхування на основі погодних індексів, як зазначають вчені-економісти 
П.А. Лайко та С.Д. Пущак, є меншими, оскільки немає необхідності у визначенні 
обсягу збитків на рівні окремого господарства [3, с. 224; 4, с. 295–296]. Інформація 
про погодні умови на певний час однаково доступна як застрахованій особі, так і 
страховикові, на відміну від традиційного страхування на рівні окремого 
господарства, де виробник завжди більше обізнаний про врожай, ніж страховик [4, 
с. 296]. Тому страхування із застосуванням погодних індексів може бути 
економічно вигіднішою альтернативою класичному страхуванню врожаю 
сільськогосподарських культур, яке допомагає уникнути проблем, пов’язаних із 
ризиком матеріальної шкоди.  

Однією з основних культур у Львівській області є озима пшениця. 
Життєвий цикл озимої пшениці складається з таких фенологічних фаз, як сходи, 
проростання, кущіння, вихід у трубку, колосіння, цвітіння і стиглість. Як стверджує 
А.С. Шолойко, кожна стадія розвитку пов’язана з морфологічними змінами у 
фізіології рослин та висуває свої вимоги до погодних умов для оптимального росту 
й стиглості культури [5, с. 162–163]. Однак у більшості випадках агрокліматичні 
ресурси Львівської області недостатньо повно відповідають цим вимогам. Зокрема 
середня температура січня −5 °C, липня – від +18 °C у центральній частині області 
до +12 °C в горах. Річна кількість опадів складає 750–1000 мм. Тобто у Львівській 
області переважає помірно континентальний клімат.  
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Аналіз показників врожайності озимої пшениці у Львівській області 
свідчить про значні її коливання в регіоні за низку років та відображає вплив 
агрокліматичних ризиків, властивих цій галузі. Для виробництва озимої пшениці в 
регіоні найбільшими ризиками, у порядку зменшення значущості, є надмірне 
зволоження, вимокання, вимерзання, град і пожежі. Водночас поширення 
шкідників більшість виробників вважає керованим ризиком. Тому в регіоні, як 
зазначає С.А. Навроцький, безумовно, є потенціал, необхідний для реалізації 
страхування на основі погодних індексів [6, с. 66]. 

Основним фактором, який перешкоджає отриманню високих врожаїв 
озимої пшениці у Львівській області, є надлишкова волога в ґрунті і в повітрі під 
час вегетативного розвитку. Зокрема всі райони області зіштовхуються з частими 
дощами. Ймовірність сильної зволоженості в регіоні в період вегетації складає 15–
20%. Перший критичний період, в якому формування врожаю озимої пшениці дуже 
чутливе до надлишку вологи, – це період від виходу в трубку до фази колосіння. За 
оцінками Українського гідрометеорологічного центру, оптимальна потреба озимої 
пшениці у воді під час цієї стадії порівняно з кліматичними умовами зазначеного 
періоду в області становить 80%. Другий критичний період для озимої пшениці – 
це фази від колосіння до молочної стиглості. Велика кількість вологи в цей період є 
безпосередньою причиною гниття коренів і стебла та вилягання культури. Отже, 
надмірна вологість, яка спричинена значними опадами й низькою температурою 
атмосферного повітря, шкодить вегетації рослин і призводить до істотного 
зниження врожайності. 

Для зменшення невідповідності між страховими продуктами, що 
пропонуються сьогодні, та ризиками виробництва, з якими зіштовхуються 
виробники, розроблений індекс оцінки ризиків надмірної вологи, який охоплює 
період від середини квітня до червня. Зокрема велика кількість дощів, які 
випадають нерівномірно в часі, сприяє надлишковій зволоженості ґрунту та 
призводить до надмірного постачання рослин вологою, а отже, до їх передчасного 
в’янення й загибелі. Погодні умови, які характеризуються тривалим дощовим 
періодом, низькою температурою повітря і його високою вологістю, на практиці 
визначають за допомогою гідротермічного коефіцієнта [7, с. 11; 8, с. 340]. Водночас 
агрокліматичні умови Львівської області здебільшого характеризуються 
періодичною зміною тривалих дощів зі зниженням температури періодом високої 
температури і засушливістю. Тому гідротермічний коефіцієнт недостатньо повно 
відображає вплив погодних умов на урожайність окремих культур. З метою 
повнішого відображення впливу погодних умов на урожайність 
сільськогосподарських культур необхідно враховувати не лише загальну (середню) 
вологість і температуру, а й їх рівень рівномірності упродовж певного періоду. 

Вплив вологості і температури на урожайність певних культур з 
урахуванням рівня їх рівномірності пропонуємо визначати за допомогою 
гідротермічного індексу (ГТІ): 

 
ГТІ = Σ 𝑅 (15 квітня−червень)

0,1 × Σ 𝑇 (15 квітня−червень)
× Σ 𝑅ф−Σ 𝑅о

Σ 𝑅о
× Σ 𝑇ф−Σ 𝑇о

Σ 𝑇о
 , 
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де R – середньодобова кількість опадів;  

T – середньодобова температура;  
Rф – фактична середньодобова кількість опадів для вирощування озимої 

пшениці;  
Rо – оптимальна середньодобова кількість опадів для вирощування озимої 

пшениці;  
Тф – фактична середньодобова температура вирощування озимої пшениці;  
То – оптимальна середньодобова температура вирощування озимої пшениці. 

Гідротермічний індекс можна застосовувати для періодів, коли 
середньодобові температури стабілізуються на рівні понад +10оС. Зазвичай у 
Львівській області цей період починається з 15 квітня. Умови, необхідні для 
отримання відмінного врожаю, спостерігаються за гідротермічного індексу на рівні 
1,0–1,4. Якщо ГТІ більше або дорівнює 1,6, то врожайність знижується в результаті 
надмірної вологості. Якщо ГТІ менше або дорівнює 0,6 – рослини пригнічуються в 
результаті посушливих умов. У разі повної загибелі врожаю внаслідок завищеної 
вологості (наприклад, у разі ГТІ ˃ 2,1), виробнику буде відшкодовано 10 тис. грн на 
застрахований гектар, щоб компенсувати втрати. Інтервал вимірювання індексу 
цього страхового договору можна встановити за показниками Українського 
гідрометеорологічного центру. Залежність розміру страхових виплат на гектар 
посіву озимої пшениці від гідротермічного індексу показано в таблиці. 

Таблиця 
Інтервал вимірювання гідротермічного індексу 

Гідротермічний індекс Страхові виплати на гектар посіву 
культури 

1,61–1,65 
1,66–1,70 
1,71–1,75 
1,76–1,80 
1,81–1,85 
1,86–1,90 
1,91–1,95 
1,96–2,00 
˃ 2,01 

2000 грн (20% втрат) 
3000 грн (30% втрат) 
4000 грн (40% втрат) 
5000 грн (50% втрат) 
6000 грн (60% втрат) 
7000 грн (70% втрат) 
8000 грн (80% втрат) 
9000 грн (90% втрат) 

10000 грн (100% втрат) 
Джерело: запропоновано автором на основі власних досліджень. 
 
Зміни залежності розміру страхових виплат від гідротермічного індексу 

показано на рисунку. 
Укладання страхових договорів із врахуванням гідротермічного індексу має 

здійснюватися на основі використання даних найближчої метеостанції Україн-
ського гідрометеорологічного центру для забезпечення найбільш об’єктивного 
страхового покриття для товаровиробника. Так, розвиток мережі спостережень за 
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метеоумовами може бути обмежувальним фактором для застосування цього виду 
страхування в регіонах, де немає метеостанції [9, с. 92; 10].  

 

 
Рис. Гідротермічний індекс та пов’язані з ним виплати відшкодувань  

(гіпотетична модель). 
Джерело: на основі власних досліджень. 

 
Перевага страхових договорів на основі погодних індексів полягає в тому, 

що, беручи до уваги об’єктивний характер погодного індексу, такі договори можуть 
бути швидко застраховані та перестраховані учасниками міжнародного погодного 
ринку. І цей страховий продукт буде найбільш придатним для 
сільськогосподарських підприємств Львівщини. 

Висновки. Удосконалення страхування врожаю сільськогосподарських 
культур через застосування гідротермічних індексів дає змогу дійти таких 
висновків. 

По-перше, на врожайність сільськогосподарських культур значний вплив 
мають погодні умови, а традиційні страхові продукти з їхніми недоліками 
недостатньо повно задовольняють потреби сільськогосподарських підприємств у 
страховому захисті.  

По-друге, застосування гідротермічних індексів із врахуванням рівня 
рівномірності впливу погодних властивостей сприятиме підвищенню об’єктивності 
погодного страхування, яке є простішим і зрозумілішим за інші страхові продукти 
(мультиризикове страхування, страхування окремих ризиків, страхування від 

ГТ
І 

50
00

 гр
н.

 в
ип

ла
та

 

10
00

0 
гр

н.
 в

ип
лл

ат
а 

20
00

 гр
н.

 в
ип

ла
та

 



 

78 
 

повної та часткової загибелі тощо) та знизить рівень зловживань й підвищить 
швидкість страхових відшкодувань.  

По-третє, таке страхування спростить доступ страхувальників до 
страхування сільськогосподарських культур завдяки зниженню адміністративних 
витрат на моніторинг та оцінку збитків, а також здешевить його за рахунок більших 
обсягів страхування і стандартизації контрактів. 
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Томашевський Ю. Гідротермічний індекс при страхуванні врожаю 
сільськогосподарських культур  

Обґрунтовано теоретико-методологічні пропозиції і практичні рекомендації 
щодо удосконалення і підвищення ефективності чинної практики системи 
страхування врожаю сільськогосподарських культур. Запропоновано використання 
економічно обґрунтованого підходу здійснення страхування в рослинництві, 
зокрема застосування гідротермічного індексу як впливу рівня рівномірності в часі 
атмосферної вологості й температури на врожайність озимої пшениці. Це 
сприятиме підвищенню об’єктивності погодного страхування, яке є простішим і 
зрозумілішим за інші страхові продукти, та знизить рівень зловживань і підвищить 
швидкість страхових відшкодувань, а також спростить доступ страхувальників до 
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страхування сільськогосподарських культур завдяки зниженню адміністративних 
витрат на моніторинг і оцінку збитків та здешевить страхування за рахунок 
більших обсягів останнього і стандартизації контрактів. 

Ключові слова: природно-кліматичний ризик, сільськогосподарські 
культури, страховий захист сільськогосподарських підприємств, індексне 
страхування, державне субсидування сільськогосподарського страхування, 
страховий ринок, система страхування. 

 
Tomashevskyy Yu. Hydrothermal index of agricultural crop’s insurance 
We grounded theoretical and methodological suggestions and practical 

recommendations for improvement and increase of effectiveness current practice of the 
insurance system of crops. We also ordered the using of economically feasible approach 
implementation in verdure insurance, in particular, using of hydrothermal index in quality 
of the influence of uniformity in time atmospheric humidity and temperature on the yield 
of winter wheat. It will improve the objectivity of weather insurance, which is simpler 
and clearer than other insurance products, reduce the level of abuse, and will increase the 
insurers’ admission to insurance of agricultural crops. Owing to decrease the 
administrative costs to monitoring and evaluation of the damage and reduce the cost of 
this insurance due to higher volumes and standardization of insurance contracts. 

Key words: natural-climatic risk, agriculture crops, insurance protection of 
agricultural enterprises, index insurance, state subsidies for agricultural, insurance 
market, insurance system. 

 
Томашевский Ю. Гидротермический индекс при страховании урожая 

сельскохозяйственных культур 
Обоснованы теоретико-методологические предложения и практические 

рекомендации по совершенствованию и повышению эффективности действующей 
практики системы страхования урожая сельскохозяйственных культур. 
Предложено использование экономически обоснованного подхода к 
осуществлению страхования в растениеводстве, в частности применение 
гидротермического индекса в качестве влияния уровня равномерности во времени 
атмосферной влажности и температуры на урожайность озимой пшеницы. Это 
будет способствовать повышению объективности погодного страхования, которое 
проще и понятние чем другие страховые продукты, снизит уровень злоупотреб-
лений и повысит скорость страховых возмещений, а также упростит доступ 
страхователей к страхованию сельскохозяйственных культур благодаря снижению 
административных затрат на мониторинг и оценку ущерба и удешевит данное 
страхование за счет больших объемов страхования и стандартизации контрактов. 

Ключевые слова: естественно-климатический риск, сельскохозяйственные 
культуры, страховая защита сельскохозяйственных предприятий, индексное 
страхование, государственное субсидирование сельскохозяйственного страхования, 
страховой рынок, система страхования. 
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УДК 657.63 
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ З ГМО 

 
Г. Брик, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 
 
Постановка проблеми. Останнім часом Україна привертає особливу увагу 

провідних підприємств у сфері біотехнологій, які зацікавлені у просуванні своєї 
продукції на нові ринки збуту. Насіння, харчові продукти та продовольча сировина, 
які ввозять в Україну, не реєструються та не перевіряються на вміст генетично 
модифікованих організмів (ГМО), а це у свою чергу становить ризик 
неконтрольованої появи на продовольчому ринку продуктів харчування, що містять 
ГМО. Такий перебіг подій потребує від України встановлення чітких правил 
біобезпеки, нормативно-правового регулювання, обліку та контролю операцій з 
ГМО. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо вирощування 
сільськогосподарської продукції з ГМО не є новим. Його досліджують вчені 
економічного профілю, серед яких Ф.Ф. Бутинець, Н.О. Голуб, І.В. Замула, 
Н.М. Малюга, В.А. Межерин, М.М. Шігун та ін. Їх наукові здобутки сприяють 
вирішенню низки проблем щодо формування відповідної інформації про біологічні 
активи і сільськогосподарську продукцію з ГМО, однак деякі питання, що 
стосуються методики організації обліку зазначених активів, потребують глибшого 
вивчення та розробки. 

Постановка завдання. Перед нами стояло завдання з’ясувати особливості 
обліку генетично модифікованих біологічних активів та операцій з їх біологічних 
перетворень для контролю виробництва й реалізації таких об’єктів обліку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне аграрне виробництво 
пов’язане із запровадженням високих наукових технологій у селекції, генетиці, що 
зумовлює потребу в посиленні обліково-інформаційного забезпечення управління, 
державного та суспільного контролю за генетично модифікованими біологічними 
організмами. Перед науковцями постає завдання адаптації системи обліку до 
сучасних вимог. Якщо не можна зупинити чи заборонити вирощування генетично 
модифікованої продукції, то потрібно вміти виділити її серед інших біологічних 
продуктів. Кожен має право вибирати, вживати йому продукти з генетично 
модифікованими організмами чи ні. Отже, поділ активів на ті, що містять і не 
містять ГМО, є досить актуальним.  

Незважаючи на очевидні переваги ГМО, не виключено, що їх використання 
в майбутньому може несприятливо вплинути на довкілля і здоров’я людини, 
оскільки модифікація генетичних структур втручається у корінні механізми 
формування найважливіших властивостей живих організмів – спадковості, 
мінливості, адаптації, стійкості, продуктивності та якості [2, с. 75]. Зважаючи на ці 
обставини, Україна ратифікувала Картахенську угоду, основною вимогою якої є 
безпечне використання генетично модифікованих організмів на території будь-якої 
держави через обов’язкове маркування товарів, що містять ГМО [5].  
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В Україні таке маркування продукції запроваджено з 30 грудня 2009 року. 
Наявність чи відсутність ГМО у харчових продуктах відображається на етикетці 
[5]. Крім того, прийнято ще низку нормативно-правових актів [4] для регулювання 
якості й безпечності продукції з ГМО.  

Генетично модифіковані організми дають змогу вирішувати майже всі 
найгостріші проблеми сільського господарства, а саме вирощувати продукцію, що 
має стійкість до токсичних речовин, вірусів, комах, хвороб та умов середовища. 
Передбачається також, що застосування ГМО зменшить екологічне навантаження 
на довкілля за рахунок істотного зниження використання гербіцидів, пестицидів, 
мінеральних добрив та інших агрохімікатів. При цьому істотно підвищується 
врожайність культурних рослин із ГМО і зменшуються втрати під час їх зберігання. 

Українські виробники сільськогосподарської продукції є достатньо 
відкритими до біотехнологій. Щодо таких даних не існує офіційної статистики, але, 
за підрахунками підприємців, близько 50% – 80% сої, яку вирощують в Україні, є 
генетично модифікованою. Картопля, кукурудза, пивоварний ячмінь та бавовник 
теж містять ГМО, але в значно меншій кількості, ніж соя [6, с. 151]. 

Глобалізація економіки, прагнення зайняти лідируючі позиції у світовому 
виробництві продовольства актуалізують посилення обліково-інформаційного 
забезпечення управління, державного та суспільного контролю за біологічними 
активами з генетично модифікованими формами в Україні. Постає необхідність 
розробки комплексного підходу до побудови системи бухгалтерського обліку 
біологічних активів з ГМО з огляду на підвищення суспільних запитів до облікової 
інформації. 

Генетично модифіковані організми є активами майже на всіх 
сільськогосподарських підприємствах у вигляді біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції, тому для «прозорого» ведення обліку на 
підприємстві потрібно їх відображати як окремі об’єкти обліку. Вирішення 
облікових проблем підприємств залежить від правильно сформованої облікової 
політики. Обов’язкове відображення в обліковій політиці біологічних активів з 
ГМО підвищить інформативність обліку, аналізу, контролю та сприятиме 
прийняттю раціональних рішень [1]. 

Для організації бухгалтерського обліку ГМО на рівні суб’єкта 
господарювання необхідна регламентація основних положень щодо обліку ГМО в 
обліковій політиці підприємства в частині визначення одиниць бухгалтерського 
обліку ГМО; методів оцінки і списання ГМО; порядку бухгалтерського обліку 
випуску продукції, що містить ГМО; порядку проведення інвентаризації та 
формування бухгалтерської звітності з відображенням ГМО [3, с. 11]. 
Рекомендовані положення щодо обліку ГМО, які необхідно передбачити в наказі 
про облікову політику підприємства, показано на рисунку. 

Генетично модифіковані організми на підприємстві використовують у 
складі сировини та готової продукції, а тому вони є активами підприємства й 
повинні бути відображені в системі бухгалтерського обліку. Для бухгалтерського 
обліку біологічних активів з ГМО пропонуємо відкривати окремий аналітичний 
рахунок до рахунків 20 «Виробничі запаси», 16 «Довгострокові біологічні активи», 
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21 «Поточні біологічні активи»; для процесу біологічних перетворень та 
незавершеного виробництва – до рахунка 23 «Виробництво»; для 
сільськогосподарської продукції, що містить ГМО, – до рахунка 27 «Продукція 
сільськогосподарського виробництва». 

 

 
 

Рис. Рекомендовані положення щодо обліку ГМО, які необхідно передбачити  в 
наказі про облікову політику підприємства. 

 

перелік рахунків, що відображають активи з ГМО 

 
методи оцінювання біологічних активів з ГМО 

Положення щодо обліку генетично модифікованих 
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звітності біологічних активів з ГМО 
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Облік сільськогосподарської діяльності в Україні ведеться відповідно до 
П(С)БО 30 «Біологічні активи», який відповідає змісту МСБО 41 «Сільське 
господарство». Аналіз зазначених стандартів показав, що в них відсутній порядок 
бухгалтерського обліку наявності ГМО та господарських операцій з їх біологічних 
перетворень, що ускладнює ведення обліку та здійснення контролю за такими 
операціями. 

Для організації бухгалтерського обліку на рівні суб’єкта господарювання 
необхідно удосконалити існуючий національний стандарт бухгалтерського обліку 
30 «Біологічні активи» та розробити методичні рекомендації щодо облікового 
забезпечення біологічних активів та сільськогосподарської продукції з ГМО. 
Відокремлене відображення в обліку генетично модифікованих організмів 
прискорить процеси нових змін в інших галузевих стандартах обліку. 

Висновки. Найціннішим у житті людини є її здоров’я, тому поділ 
біологічних активів ще на момент їх вирощуванні на ті, які містять і не містять 
ГМО, є вкрай важливим. Належна організація бухгалтерського обліку активів з 
генетично модифікованими організмами дасть змогу отримувати відповідну 
інформацію, що у свою чергу сприятиме посиленню державного та суспільного 
контролю за використанням зазначених активів.  
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Брик Г. Особливості бухгалтерського обліку активів з ГМО 
Розглянуто особливості, переваги та недоліки від застосування генетично 

модифікованих організмів. Висвітлено необхідність обліково-аналітичного забезпе-
чення інформації про біологічні активи з ГМО на рівні підприємства. Обґрунтовано 
необхідність розробки комплексного підходу до побудови системи обліку 
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біологічних активів з ГМО з врахуванням потреб зовнішніх і внутрішніх 
користувачів. Внесено пропозиції щодо організації облікової політики біологічних 
активів з ГМО на підприємстві. 

Ключові слова: біологічні активи, сільськогосподарська продукція, біоло-
гічні перетворення, генетично модифіковані організми, облік ГМО. 

 
Bryk G. Features of accounting the assets of GMO 
Features, advantages and disadvantages from application of genetically modified 

organisms are considered. The necessity of accounting and analytical providing of 
information about biological assets of GMO at the level of enterprise are reflected. The 
necessity of development the integrated approaches to construction of biological assets 
accounting system of GMO taking into the necessities of external and internal users are 
grounded. Suggestions from organization the accounting policy the biological assets of 
GMO in enterprise are represented. 

Key words: biological assets, agricultural produce, biological transformations, 
genetically modified organisms, accounting of GMO. 

 
Брик Г. Особенности бухгалтерского учета активов с ГМО 
Рассмотрены особенности, преимущества и недостатки применения 

генетически модифицированных организмов. Отражена необходимость учетно-
аналитического обеспечение информации о биологических активах с ГМО на 
уровне предприятия. Обоснована необходимость разработки комплексного подхода 
к построению системы бухгалтерского учета биологических активов с ГМО с 
учетом потребностей внешних и внутренних пользователей. Внесены предложения 
относительно организации учетной политики биологических активов с ГМО на 
предприятии. 

Ключевые слова: биологические активы, сельскохозяйственная продук-
ция, биологические превращения, генетически модифицированные организмы, учет 
ГМО.  
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АГРАРНЕ СТРАХУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

О. Грицина, к. е. н., О. Шолудько, к. е. н., І. Тофан, к. е. н. 
Львівський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Україна як типова аграрно-індустріальна держава 

має значний потенціал для розвитку сільського господарства та подальшого впливу 
на європейські ринки. Вона переживає період глибоких змін, викликаних 
трансформацією економічного механізму. При цьому одним з елементів ринкової 
моделі аграрного сектору є створення нової системи страхування з метою зниження 
рівня ризикованості виробничої діяльності. Спектр підприємницького ризику в 
сільському господарстві дещо ширший, ніж в інших галузях господарювання. Це 
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зумовлено передусім природничими чинниками в аграрному виробництві. Хоч 
рівень залежності результатів сільськогосподарської діяльності від впливу природи 
із застосуванням НТП суттєво знижується, в окремий момент саме ці чинники 
можуть бути визначальними. Природний ризик у сільському господарстві й 
агробізнесі полягає у відсутності гарантій отримання намічених виробничих 
результатів під впливом природних ресурсів. 

Пропоновані сьогодні на ринку страхових послуг програми страхування 
сільськогосподарських ризиків за багатьма параметрами не задовольняють 
споживачів. Основним їх недоліком є висока вартість. Тільки за умови реальної 
державної підтримки можна буде досягти рівноваги між попитом і пропозицією в 
зазначеній сфері. Слід наголосити, що держава намагається вирішити цю проблему 
через компенсування затрат на страхування окремих видів сільськогосподарських 
культур. Однак більшість інструктивних матеріалів і документів у цій сфері досі 
перебуває на стадії розробки, а сам аграрний страховий ринок є слаборозвинутим і 
недосконалим.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні процесу страхування 
присвячені праці В.В. Базилевича, Н.М. Внукової, О.Д. Заруби, М.Д. Лутака, 
С.С. Осадця, П.Т. Саблука, А.О. Таркуцяка, В.В. Шахова та ін. Первинний зміст 
терміна «страхування» – підтримка, гарантія успіху, відшкодування збитків особі, 
котра потерпіла. Страхування як економічна категорія в аграрному секторі 
характеризується такими ознаками, як обмеженість даних, неадекватна актуарна 
експертиза та недостатня прозорість [1]. Крім того, дослідження, які проводять у 
цій сфері, не отримують достатнього фінансування, погано скоординовані і не 
мають у своєму розпорядженні всіх необхідних даних. Аналіз праць науковців дає 
змогу дійти висновку про те, що для дослідження системи агрострахування існує 
теоретико-методологічна база. Водночас нагальною є потреба в подальшій розробці 
механізму здійснення аграрного страхування в Україні та його адаптації до вимог 
ринкової економіки.  

Постановка завдання. Оскільки страховий ринок України ще перебуває у 
стадії формування, а світова практика свідчить про його необхідність та 
доцільність, важливо розробити механізми запровадження аграрного страхування в 
країні та шляхи подальшого функціонування страхового бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Сільське господарство України є одним із 
найбільш ризикових видів діяльності, оскільки функціонує в невизначених і 
нерегульованих природно-кліматичних умовах. Дієвим ринковим інструментом 
його підтримки та забезпечення фінансової стійкості господарств, а відтак 
стабілізації аграрного виробництва загалом є страхування. За оцінками експертів, 
Україна належить до числа країн із найвищим рейтингом щодо потенційних 
можливостей АПК [4]. У сьогоднішніх умовах сільське господарство внаслідок 
специфічних умов виробництва від несприятливих обставин втрачає щорічно 
продукції на 1-1,5 млрд грн, що становить близько 1,3–1,9 % ВВП. При цьому 
питома вага сільськогосподарського сегмента страхового ринку не складає навіть 
одного відсотка. Дослідження тенденцій розвитку аграрного страхового ринку 
показало, що загальний обсяг страхових послуг є досить низьким. Так, протягом 
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останніх років на 15 % зменшилися обсяги надходжень валових страхових премій, 
на 4,4 % – валові страхові виплати, на 7 % – обсяг страхових резервів. Рівень 
охоплення агрострахуванням складає близько 5 % і залишається надзвичайно 
низьким [2]. 

Загалом сільськогосподарське страхування проходить глибоку кризу, 
основними причинами якої є:  

- відсутність економічної стабільності, сталого зростання 
виробництва, неплатоспроможність більшості сільськогосподарських підприємств і 
дефіцит фінансових ресурсів. Коли є заборгованість із кредитів і податкових 
платежів, немає сенсу думати про гнучку фінансову політику, розглядати заходи, 
спрямовані на підвищення фінансової стабільності підприємства; 

- неповна і фрагментарна законодавча база, відсутність рекоменда-
ційних матеріалів на страховому ринку, прояви монополізму;  

- інфляційні процеси, внаслідок яких здійснення довгострокових 
видів страхування в національній валюті неможливе. Досвід останніх років 
свідчить, що одержання страхових відшкодувань покриває в середньому щонай-
більше половину реальних витрат. Тому розмір страхового полісу не в змозі 
гарантувати господарству повного покриття матеріальних витрат. Водночас 
запровадження поправочних коефіцієнтів на розмір страхового відшкодування 
залежно від часу виплат призводить до різкого здорожчання страхових тарифів, що 
суттєво обмежує і так малий попит економічного розвитку на ринку 
сільськогосподарського страхування;  

- відсутність гарантій своєчасної та повної виплати страхових 
відшкодувань у зв’язку з відсутністю необхідних засобів у страхових компаній. Це 
пояснюється тим, що сільськогосподарське страхування і страхування врожаю 
зокрема має низку особливостей (неврожаї, повені, заморозки та інше на великих 
територіях, збитки від яких можна відшкодовувати за рахунок цільових державних 
коштів);  

- недостатнє страхування реального ступеня ризику настання 
страхових випадків. Особливо це стосується страхування врожаю сільськогоспо-
дарських культур, оскільки використання єдиних страхових тарифів у розрізі 
областей, районів призводить до невідповідності ступеня ризику, розміру 
страхового платежу та суми страхового відшкодування. Виникає ситуація, за якої 
суми платежів є значно більшими від розміру відшкодувань або навпаки; 

- слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги 
використовувати цінні папери як категорію активів для захищеного розміщення 
страхових резервів; відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів 
ефективної взаємодії банківського й страхового сектору економіки, низький рівень 
розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку; 

- неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового 
ринку в сільському господарстві. 

На сьогодні держава демонструє все більшу зацікавленість у розвитку 
системи агрострахування. Закон України «Про особливості страхування сільсько-
господарської продукції з державною фінансовою підтримкою» передбачає впро-
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вадження моделі партнерства між державою та приватним сектором і має на меті 
врахувати інтереси всіх учасників ринку агрострахування. Згідно із цим законом 
процедура субсидування страхових платежів передбачає, що агровиробник сплачує 
100 % страхового платежу страховій компанії за договором страхування, а держава 
компенсує частину сплаченого платежу виробнику у вигляді субсидій. Схема 
взаємодії учасників страхування продукції з державною підтримкою показана на 
рисунку. Субсидується тільки добровільне страхування за стандарт-ними 
правилами і страховими продуктами. Застрахувати з державною підтримкою можна 
рослинницьку і тваринницьку продукцію страховикам, які отримали ліцензію на 
здійснення повного виду страхування і є членами Аграрного страхового пулу [2].  

З метою покращання ситуації на аграрному страховому ринку України і, 
зокрема, в механізмі страхування врожаю сільськогосподарських культур 
необхідно вжити низку заходів, реалізація яких значною мірою дасть змогу 
налагодити відносини між аграрним сектором і страховими компаніями. Зокрема 
доцільно створити агропромислові страхові організації і товариства взаємного 
страхування, побудовані на співпраці держави та приватного сектору. Для 
координації їх діяльності доцільним є формування керівного органу у формі 
агентства щодо регулювання і державної підтримки у сфері агропромислового 
виробництва. Його основними завданнями повинні бути: сприяння розвитку забез-
печеного державною підтримкою страхування врожаю сільськогосподарських 
культур; розробка пропозицій щодо порядку та умов організації й проведення 
страхування врожаю сільськогосподарських культур; вирішення питань, пов’язаних 
із виділенням страхових коштів державного бюджету на оплату страхових субсидій 
зі страхування врожаю сільськогосподарських культур та їх використання. Для 
забезпечення функціонування агентства доцільно виділяти кошти зі сільсько-
господарського резерву в сумі до 0,5% загальної суми страхових внесків із 
страхування врожаю сільськогосподарських культур.  

Доцільно остаточно визначитися з обов’язковістю та добровільністю 
страхування врожаю сільськогосподарських культур. Добровільна форма страху-
вання для сільськогосподарських товаровиробників недержавної форми власності 
не створює умов для фінансової стабільності господарств. Вона має вибірковий 
характер, є значно дорожчою порівняно з обов’язковою, оскільки передбачає 
настання страхових подій, які мають найбільшу ймовірність, що супроводжується 
сплатою страхових платежів за підвищеними страховими тарифами.  

Це у свою чергу обмежує коло господарств, які в змозі застрахувати посіви 
сільськогосподарських культур. Водночас, враховуючи скрутний фінансовий стан 
сільськогосподарських товаровиробників, доцільним є поєднання обов’язкової та 
добровільної форм страхування. При цьому за переходу до обов’язкового 
страхування врожаю доцільно в перший рік проводити страхування врожаю не всіх 
культур, а лише основних, які мають першочергове значення для регіону. Перелік 
таких сільськогосподарських культур доцільно погоджувати з управліннями 
сільського господарства. При цьому до переліку страхових ризиків, що 
забезпечують майнові інтереси сільськогосподарських підприємств, слід віднести 
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найзгубніші страхові ризики і такі, що часто повторюються, а в результаті завдають 
сільськогосподарському виробництву матеріальних втрат. 

 

 
Рис. Порядок взаємодії учасників при страхуванні сільськогосподарської продукції 

з державною підтримкою [2]. 
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З метою підтримки сільського господарства необхідно запровадити 
багаторизикове страхування врожаю сільськогосподарських культур. На першому 
етапі держава може створити власну спеціальну страхову компанію для здійснення 
багаторизикового страхування врожаю: його реалізації, оцінки ризиків та збитків. 
Таке страхування належить запровадити спеціальним законом, який визначає 
основні положення щодо страхування, а також відповідальність держави за його 
проведення. При цьому держава повинна субсидувати багаторизикове страхування 
врожаю. Таке субсидування має поширюватися на оплату страхових премій, 
адміністративні витрати страхувальників, створення державного перестрахування 
від катастрофічних ризиків. Загалом такий вид страхування повинен стати 
інструментом захисту доходів сільськогосподарських виробників від ризиків 
природних катастроф. 

Оскільки страхування посівів сільськогосподарських культур має свою 
специфіку і пов’язане  з високим ступенем ризику для страховика, воно потребує 
формування великих резервних і статутних фондів. Тому доцільною є організація 
на території областей (регіонів) великих перестрахувальних компаній, які 
спеціалізуватимуться на перестрахуванні сільськогосподарських ризиків і 
функціонуватимуть за рахунок коштів під гарантії місцевих і державного бюджетів. 
На це з місцевого бюджету слід спрямовувати частину коштів, які виділяють 
сьогодні у вигляді дотацій сільському господарству. 

Договори страхування врожаю сільськогосподарських культур доцільно 
укладати щонайменше на п’ять років. При цьому страхову вартість слід визначати 
щорічно, виходячи з розміру посівних площ, врожайності за попередні п’ять років і 
прогнозованої ринкової ціни врожаю сільськогосподарських культур на поточний 
рік. Страхова сума має складати 75–80 % страхової вартості. 

Страхові платежі повинні бути визнаними як суспільно необхідні витрати, 
які забезпечують безперервність суспільного виробництва. Тому витрати на 
страхування необхідно включати до валових витрат підприємства. Розмір 
страхових платежів слід обчислювати, виходячи зі страхової суми й страхового 
тарифу. Доцільно було б встановити два строки сплати страхувальниками 
страхових внесків, наблизивши їх до періоду збирання врожаю і реалізації товаро-
виробниками рослинницької продукції. Оптимальними можуть бути 15 серпня та 
15 жовтня. До зазначеного терміну страховики зможуть отримати від страхува-
льників дані, необхідні для визначення розмірів заподіяння шкоди врожаю сільсь-
когосподарських культур, викликаної страховими подіями, і здійснити виплату 
страхового відшкодування. 

Доцільно було б застосовувати пільги на сплату щорічних страхових 
внесків за умови, якщо страхові випадки не наставали, а відповідно й страхових 
відшкодувань страхувальники не отримували. Такі пільги повинні набути вигляду 
знижок зі щорічної суми страхових внесків на наступний рік: за умови, якщо за 
врожай сільськогосподарських культур страхове відшкодування не проводили, 
протягом двох наступних років надавати господарству пільги в розмірі 10 %, 
чотирьох і більше – 30% із нарахованої суми страхових внесків за врожай 
сільськогосподарських культур.  
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Важливим засобом активізації розвитку аграрного страхового ринку є 
перегляд нині діючих ставок страхових платежів, які раніше встановлювали 
централізовано. Ставки не можуть бути єдиними для всіх регіонів України і тим 
більше для господарств різного територіального розміщення. У своїй основі ставки 
страхових платежів повинні враховувати зональні особливості, притаманні певній 
групі господарств, що визначально впливають на можливу ситуацію одержання 
страхових відшкодувань у галузі рослинництва. Диференціація ставок страхових 
платежів для страхування тварин повинна базуватися не на територіальній 
належності сільськогосподарського виробника, а враховувати рівень його 
господарювання, зокрема з дотримання технологічних вимог утримання й 
відгодівлі тварин, ефективність ветеринарно-профілактичних та інших заходів. 
Найпростішою формою такого обліку є порівняння конкретної ставки страхового 
платежу з показниками фактичного падежу тварин за попередній період.  

На розмір страхового тарифу впливає собівартість сільськогосподарської 
продукції, яка у свою чергу є складовою ціни продукції, що встановлюється 
державними органами і є фіксованим показником. Що стосується 
сільськогосподарських культур, то в цьому разі на формування страхових тарифів 
впливають показники урожайності сільськогосподарських культур. Оскільки вони 
різняться залежно від регіону, дотримання агротехнічних умов, впливу природних 
чинників, то для визначення розміру ставок страхових тарифів необхідно врахо-
вувати коефіцієнт уточнення урожайності, збитковість страхової суми, ризикову 
надбавку, навантаження, поправочний коефіцієнт. У цьому разі ставки страхових 
тарифів розраховані на обчислення платежів і виплату страхових відшкодувань на 
підставі середньої п’ятирічної врожайності. 

Доцільно використовувати досвід страхових компаній, які пропонують 
власні умови страхування врожаю і відповідно власні страхові тарифи. Так, 
ефективним є страхування всього майбутнього врожаю за умови обчислення 
страхової суми на основі можливої врожайності залежно від наявних 
сільськогосподарських угідь і від заставної або мінімальної ціни застрахованого 
врожаю. У цьому разі для формування страхових тарифів необхідним є 
застосування технологічних карт сільськогосподарських культур, бонітування 
ґрунтів, знижувальних коефіцієнтів, визначення середньої врожайності окремих 
культур за великий період (10 років). Для розрахунку страхових тарифів беруть до 
уваги вплив окремих чинників, а саме випадкового розміру природних коливань 
урожайності, випадкового розміру катастрофічних втрат урожайності, обсягу 
заявлених збитків, рентабельності врожаю сільськогосподарських культур. Це дає 
змогу зменшити розміри страхових тарифів і зробити страхову послугу доступною 
для страхувальників. 

Страхові тарифи повинні розраховуватися на основі актуарних розрахунків 
окремо з кожної культури або групи культур. Тарифні ставки слід обчислювати й 
уточнювати не рідше одного разу на три роки і встановлювати їх, виходячи з рівня 
виплат за минулі три-п’ять років за окремими культурами або за групами культур, а 
також за видами сільськогосподарських тварин. У такий спосіб визначення 
реальної диференційованої ставки страхового платежу забезпечить природну суть 
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страхових відносин, що сприятиме розширенню кола страховиків і страхуваль-
ників, а отже, й задоволенню їхніх власних майнових інтересів. 

Доцільно відновити фінансування органами страхування суб’єктів сільсько-
господарського виробництва через спрямування частини (2–3%) страхового фонду 
на здійснення превентивних і регресивних заходів (запобігання  пожежам,загибелі 
й пошкодженню сільськогосподарських культур, тварин та ін.). 

Ефективним є запровадження досвіду страхування галузі рослинництва на 
додаткових умовах, пов’язаних із новими технологіями та інтенсифікацією 
виробництва, зокрема страхування застосування хімічних засобів захисту рослин, 
коли страхова компанія зобов’язується відшкодувати втрати, спричинені невмілим 
або неефективним застосуванням препаратів. За таких угод частину витрат несуть 
дилери виробників цих препаратів. 

Слід створити при страхових компаніях спеціальні комісії, які у разі 
виникнення спорів між страховиками і страхувальниками допомагали б розглядати 
причини недобору врожаю і визначати, наскільки недобір пов’язаний із низькою 
агротехнікою, а наскільки – з несприятливими погодними умовами. Така комісія 
могла б надавати компетентний висновок для відповідних органів. До її складу 
необхідно залучити працівників департаментів, науково-дослідних установ 
НААНУ, представників від страхувальника й страховика. 

Висновки. Створення ефективної системи розподілу та управління 
ризиками сільськогосподарського виробництва повинно стати важливим напрямом 
сучасної аграрної політики, що забезпечуватиме підвищення захисту економічних 
інтересів сільськогосподарських товаровиробників, сприятиме залученню 
інвестицій та кредитних ресурсів в аграрний сектор економіки, нарощуванню 
виробництва сільськогосподарської продукції. 

Агрострахування може і повинно стати ефективним способом  мінімізації 
можливих втрат страхувальника, пов’язаних із наслідками несприятливих випад-
кових подій. Розвиток аграрного страхового ринку в Україні повинен стати 
основою бази інвестиційних ресурсів, що сприятиме стабілізації доходів аграріїв й 
дасть змогу державі уникнути необхідності пошуку можливості покривати збитки 
аграріїв за рахунок скорочення інших статей бюджету. 
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Грицина О., Шолудько О., Тофан І. Аграрне страхування: проблеми та 
перспективи розвитку 

Представлено концептуальні засади розвитку аграрного страхування. 
Визначено та систематизовано чинники, які сповільнюють розвиток страхового 
сектору в Україні. Розкрито проблеми здійснення страхування в сільському 
господарстві та розроблено шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: страхування, страховий ринок, страховий ризик, індексне 
страхування, страховий тариф. 

 
Grytsynа О., Sholudko O., Tofan I. Agrarian insurance: problems and 

prospects of development 
In the article conceptual principles of development of agrarian insurance are 

presented. Certainly and factors that slow development of insurance sector in Ukraine are 
systematized. The problems of realization of insurance are exposed in agriculture and the 
ways of their decision are worked out. 

Key words: insurance, insurance market, insurance risk, index insurance, 
insurance tariff. 

 
Грицина О., Шолудько О., Тофан И. Аграрное страхование: проблемы 

и перспективы развития 
Представлены концептуальные принципы развития аграрного страхования. 

Определены и систематизированы факторы, которые замедляют развитие 
страхового сектора в Украине. Раскрыты проблемы осуществления страхования в 
сельском хозяйстве и разработаны пути их решения. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховой риск, 
индексное страхование, страховой тариф. 
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Постановка проблеми. Виробничо-господарська діяльність підприємств у 

нинішніх умовах повинна забезпечити виробництво конкурентоспроможної 
продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Кожне підприємство 
намагається максимально уважно будувати політику ефективного управління 
виробничими запасами, адже вони є базою підтримання виробничого процесу. 
Раціональне використання виробничих запасів несе в собі потенціал підвищення 
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ефективності виробництва. Тому актуалізуються аудит виробничих запасів і 
питання підвищення ефективності його проведення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аудиту виробничих 
запасів висвітлюють у своїх працях відомі українські вчені, зокрема 
А. Я. Гончарук, В. С. Рудницький [3], Н. А. Іванова [4], Л. П. Кулаковська [5], 
В. П. Пантелєєв, В. Я. Савченко, Б. Ф. Усач, а також закордонні – Р. Адамс, 
Е. А. Аренс, Дж. К. Лоббек та ін.  

Вивчення значної кількості публікацій щодо основних теоретичних 
положень аудиту виробничих запасів [1; 2], напрямів та досвіду його організації 
показало необхідність удосконалення методики його проведення. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є удосконалення 
методики проведення аудиту виробничих запасів. 

Виклад основного матеріалу. Аудит виробничих запасів – невід’ємна 
частина загального аудиту, оскільки вони складають домінуючу частину активів 
підприємства і тим самим відіграють вагому роль у формуванні структури витрат 
підприємства, а їх вартість суттєво впливає на рівень рентабельності виробництва. 

Мета аудиту виробничих запасів – висловлення аудитором думки про те, чи 
відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків запасів у всіх суттєвих 
аспектах нормативним документам, які регламентують порядок її підготовки і 
надання користувачам. Джерела інформації аудиту виробничих запасів становлять 
собою предметну сферу дослідження, яка охоплює: внутрішні нормативні та 
загальні документи підприємства, облікову політику з питань обліку виробничих 
запасів, договори з матеріально відповідальними особами та контрагентами, 
первинні документи, облікові регістри, оперативну, статистичну й фінансову 
звітність. Вибір методики аудиту виробничих запасів починається на етапі 
ознайомлення з підприємством, коли формується розуміння концептуальної основи 
його фінансової звітності. 

Проводити суцільну перевірку виробничих запасів недоцільно – це 
потребує великих матеріальних і трудових затрат. Як правило, аудитор складає 
репрезентативну вибірку і проводить вибіркову перевірку [5, с. 365]. Для того щоб 
визначитися з процедурами, які він використовуватиме під час аудиту, необхідно 
дати оцінку системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку.  

Систему внутрішнього контролю можна визначити як сукупність умов його 
здійснення і контрольних процедур. Вона охоплює політику і процедури 
підприємства, спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих 
помилок та відхилень від норм, які можуть з’явитися у фінансових звітах. Оцінка 
системи внутрішнього контролю дасть змогу визначити, чи розширювати 
сукупність досліджень, чи, навпаки, довіритися даним підприємства і провести 
лише деякі перевірочні процедури, щоб підтвердити довіру до інформації системи 
внутрішнього контролю. 

Під час вивчення й оцінки системи внутрішнього контролю доцільно 
провести тестування, в результаті якого з’ясувати: чи необхідно проводити 
суцільну фактичну перевірку; чи є необхідним проведення суцільної докумен-
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тальної перевірки окремих напрямів надходження і використання запасів; 
необхідну кількість аудиторських процедур. 

Тестування дає змогу вивчити слабкі і сильні сторони внутрішнього 
контролю і системи бухгалтерського обліку.  

Під час аудиту виробничих запасів аудитор передусім повинен приділити 
увагу обліковій політиці підприємства, оскільки, перш ніж перевіряти, як 
здійснюється облік, треба перевірити, як цей облік на підприємстві організований. 
В обліковій політиці відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» повинні бути вказані методи 
оцінки виробничих запасів, їх класифікація на підприємстві, як проводиться 
списання виробничих запасів у виробництво. 

Аудитор мусить перевірити відповідність облікової політики чинному 
законодавству та бухгалтерським вимогам щодо виробничих запасів. Він вста-
новлює, наскільки доцільно застосовувати ту чи іншу форму організації бухгал-
терського обліку, чи відповідає вона конкретним умовам роботи підприємства.  

Стратегія проведення аудиту виробничих запасів розробляється, виходячи з 
норм МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», де зазначено, що 
планування аудиту передбачає встановлення загальної стратегії аудиту для 
завдання та розробку плану аудиту [6, с. 271].  

На нашу думку, доцільно проводити аудит виробничих запасів, враховуючи 
послідовність етапів (рис. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема послідовності аудиту, наявності і руху виробничих запасів. 
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Наведена послідовність етапів аудиту, наявності і руху виробничих запасів 
та запропонована методика проведення аудиторської перевірки виробничих запасів 
й операцій з ними, уточнена послідовність аудиторських процедур допоможуть 
систематизувати результати аудиторських процедур і полегшити проведення 
аудиту наявності і руху виробничих запасів. Саме взаємозв’язок і послідовність цих 
етапів аудиту наявності та руху виробничих запасів допоможе систематизувати й 
полегшити проведення аудиту. 

Вкажемо процедури, які передбачає в себе кожен із наведених етапів аудиту 
виробничих запасів. 

1. Перевірка положень  облікової політики в частині виробничих запасів: 
перевірка висвітлення критеріїв визнання виробничих запасів, їх класифікації; 
перевірка висвітлення методів оцінки виробничих запасів для списання їх у 
виробництво; перевірка висвітлення організації  аналітичного обліку виробничих 
запасів. 

2. Перевірка наявності виробничих запасів, їх класифікації: перевірка 
періодичності проведення інвентаризації виробничих запасів та їх відповідності 
законодавчим актам; перевірка правильності оформлення результатів 
інвентаризації; перевірка правильності класифікації виробничих запасів. 

3. Перевірка складського господарства і складського обліку: перевірка 
правильності зберігання виробничих запасів на складах; перевірка наявності 
договорів про повну матеріальну відповідальність, їх правильності і законності; 
перевірка відповідності складських приміщень вимогам збереження виробничих 
запасів від псування та розкрадання; перевірка правильності організації і ведення 
складського обліку. 

4. Перевірка правильності оцінки виробничих запасів: перевірка оцінки 
виробничих запасів на момент надходження на підприємство; перевірка оцінки 
виробничих запасів на момент списання їх у виробництво; перевірка переоцінки 
виробничих запасів. 

5. Аудит операцій з надходження виробничих запасів: перевірка джерел 
надходження виробничих запасів; перевірка правильності оформлення придбаних 
виробничих запасів; перевірка правильності визначення сум ПДВ при придбанні 
виробничих запасів; перевірка правильності використання форм первинних 
документів; перевірка повноти, своєчасності і правильності оприбуткування 
виробничих запасів від ліквідації основних засобів та малоцінних необоротних 
активів. 

6. Аудит операцій із вибуття виробничих запасів: перевірка порядку 
відпуску виробничих запасів зі складу підприємства; перевірка нормування запасів; 
перевірка відповідності фактичного витрачання (використання) запасів даним 
бухгалтерського обліку; перевірка цільового характеру використання виробничих 
запасів; перевірка бухгалтерського обліку й оподаткування операцій з передачі 
виробничих запасів як внеску до статутного капіталу положенням нормативних 
актів. 

7. Перевірка відповідності даних обліку і звітності виробничих запасів: 
перевірка організації синтетичного й аналітичного обліку виробничих запасів у 
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бухгалтерії підприємства та за матеріально відповідальними особами; перевірка 
відображення у звітності виробничих запасів за їх видами та відповідності даним 
синтетичного й аналітичного обліку. 

Для аудиту виробничих запасів доцільно використовувати аналітичні 
процедури.  

Методологічні основи застосування аналітичних процедур висвітлено в 
МСА 520 «Аналітичні процедури», згідно з яким термін «аналітичні процедури» 
трактується як оцінка фінансової інформації на основі аналізу ймовірних 
взаємозв’язків між фінансовими і нефінансовими даними, що передбачають 
необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або взаємозв’язків, які не 
узгоджуються з іншою відповідною інформацією чи значно різняться від 
очікуваного [6, с. 466]. 

Під час аудиту виробничих запасів аналітичні процедури застосовують для 
порівняння наявності виробничих запасів в різні періоди, даних звіту про їх рух із 
даними бухгалтерського обліку для оцінки співвідношень між різними статтями 
звіту і порівняння їх із даними за попередні періоди. 

Для проведення інвентаризації запасів застосовують такі аналітичні 
процедури: порівняння фактичних показників із нормативними, плановими, 
прогнозними значеннями; перевірка відповідності синтетичного й аналітичного 
обліку. Для задіяння цих процедур аудиторові необхідно мати чітку методику 
проведення перевірки, яка розробляється на стадії планування й спрямована на збір 
аудиторських доказів із метою проведення аналізу та вживання заходів щодо 
підвищення ефективності використання виробничих запасів. 

Процедури аналізу наявності, руху та ефективності використання 
виробничих запасів є трудомісткими. Тому в межах укладеного договору на 
проведення аудиту доцільно розробляти і програму аналізу, оскільки методика 
виконання аналітичних процедур та обсяг їх застосування є предметом 
професійного судження аудитора. 

Процедури аналізу структури, динаміки та ефективності використання 
виробничих запасів показано на рис. 2. 

Для проведення економічного аналізу використання виробничих запасів у 
рамках аудиту необхідно: в повному обсязі інформаційно забезпечити аналітиків; 
здійснити аналіз структури й динаміки, наявності та руху, а також ефективності 
використання виробничих запасів; дотримуватися системного підходу в аналізі 
використання виробничих запасів; відповідно до проведеного аналізу визначити 
можливі шляхи підвищення ефективності використання виробничих запасів. 

Висновки 
1. Удосконалено методику аудиту виробничих запасів завдяки виділенню 

методичних прийомів і процедур, що забезпечують комплексне дослідження 
операцій з виробничими запасами в процесі аудиту. Така методика дає змогу 
найбільш детально перевірити використання, облік і ефективність використання 
виробничих запасів на підприємстві. 

2. Застосування аналітичних процедур в аудиті виробничих запасів допо-
може аудитору з’ясувати сфери потенційного ризику, виявити наявність пере-
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кручень у фінансовій звітності, визначити необхідність проведення додаткових 
аудиторських процедур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Проведення процедур аналізу використання виробничих запасів 
 у процесі аудиту. 

 
3. Перспективними напрямами подальшого дослідження в контексті аудиту 

виробничих запасів є аналіз впливу галузевого чинника на методику перевірки та 
удосконалення аудиту управління виробничими запасами. 
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Сиротюк Г., Сиротюк К. Методичні особливості аудиту виробничих 

запасів 
Висвітлено методику аудиту виробничих запасів підприємства, наведено 

основні процедури аудиту. Описано аналітичні процедури, задіяні в аудиті 
виробничих запасів. Удосконалено методику проведення аудиту завдяки виділенню 
методичних прийомів і процедур, що забезпечують комплексне дослідження 
операцій з виробничими запасами в процесі аудиту.  

Ключові слова: виробничі запаси, аудит, процедури аудиту, аналітичні 
процедури, методика аудиту. 

 
Syrotyuk H., Syrotiuk K. Methodic peculiarities of production supplies audit 
The article presents methods of audit of enterprise’s production supplies and 

proposes main procedures of the audit. The work describes analytical procedures, being 
used in audit of production supplies. Methods of production supplies audit are improved 
by means of specification of methodic devices and procedures, securing complex 
investigation of operations with production supplies in the process of audit. 

Key words: inventory, audit, audit procedures, analytical procedures, methods of 
audit. 

 
Сиротюк А., Сиротюк Е. Методические особенности аудита 

производственных запасов 
Освещена методика аудита производственных запасов предприятия, 

приведены основные процедуры аудита. Описаны аналитические процедуры, 
используемые при аудите производственных запасов. Усовершенствована методика 
проведения аудита благодаря выделению методических приемов и процедур, 
обеспечивающих комплексное исследование операций с производственными 
запасами в процессе аудита. 
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ВПЛИВ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ НА РОЗМІР ПЕНСІЙ У МАЙБУТНЬОМУ 

 
І. Ковалів, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 
 
Постановка проблеми. На теперішньому етапі держава не може 

забезпечити належного рівня життя непрацездатній частині громадян лише за 
рахунок державних коштів. Саме це є одним із важливих аргументів необхідності 
реформування пенсійної системи, за якої відповідальність за рівень пенсій лягає не 
тільки на державу, а й на кожного окремого члена суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки дослідження 
пенсійного забезпечення є актуальним, то все більше науковців звертають увагу на 
зазначену проблему. Зокрема П. Цибенко [10] пропонує для зменшення дефіциту 
Пенсійного фонду залучати додаткові джерела формування бюджету, О. Петрушка 
розглядає можливість застосування  зарубіжного досвіду в Україні [7]. На 
необхідність пенсійного реформування у зв’язку із зубожінням населення та 
невпевненістю у майбутньому вказано в [2; 4; 13]. З огляду на це, вважаємо за 
доцільне провести дослідження впливу пенсійної реформи на розмір пенсій у 
майбутньому. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження було визначення 
чинників, які впливають на розмір пенсій у майбутньому. 

Виклад основного матеріалу. Кожну людину цікавить розмір її пенсії у 
майбутньому, а розвиток економіки залежить в тому числі від обсягу фінансування 
Пенсійного фонду із державного бюджету. В Україні пенсіонерів стає більше, а 
тих, хто працює та сплачує внески до Пенсійного фонду, – менше. 

Відомо: чим вищий обсяг зарплати, тим більші надходження до Пенсійного 
фонду. Існують різні пропозиції щодо зростання таких надходжень. Зокрема 
С. Українець пропонує збільшити частку затрат на заробітну плату у структурі 
собівартості виробленої продукції та наданих послуг [10, с. 22], а П. Цибенко – 
повернути додатковий збір від купівлі-продажу безготівкової валюти, оскільки, на 
його думку, з безготівковою валютою працюють не люди праці, не ветерани, а 
банкіри та олігархи [10, с. 17]. 

Відомо, що у багатьох країнах частина виплат на пенсійне забезпечення 
покривається за рахунок недержавних коштів. Зокрема питома вага недержавних 
пенсій у структурі пенсійних виплат у Нідерландах складає – 35%, у Данії – 34%, в 
Австралії – 33%, Швейцарії – 30%. 

В Україні підвищення пенсій лише за рахунок солідарної системи 
неможливе, що підтверджує необхідність змін. У зв’язку з ростом кількості 
пенсіонерів і підвищенням пенсій у Пенсійному фонді України збільшується 
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дефіцит коштів на їх виплату. Лише зростанням пенсійного віку та страхового 
стажу у солідарній системі ситуація не виправиться. Уже в перші роки 
незалежності України необхідно було одночасно вводити інші форми пенсійного 
забезпечення, за яких кожен громадянин міг би відкладати певну суму своїх 
доходів на майбутню пенсію. 

Дослідник З. Воронович наводить розрахунки втрат пенсійних виплат через 
застій у пенсійній системі, наголошуючи, що щорічно працююча особа вносить до 
Пенсійного фонду 12 тис. грн, виходячи зі середньої місячної зарплати в Україні 
близько 3 тис. гривень. Він підрахував, що за тридцять років необхідного 
страхового стажу для виходу на пенсію ця сума становитиме 360 тис. гривень. Якби 
її покласти на депозит за ставкою, наприклад, 15%, то пенсіонеру можна було б 
жити на самі відсотки [2, с. 7]. Отже, це ще є однією з підстав щодо необхідності 
реформування пенсійної системи. 

За оцінкою В. Ланового, в Україні лише 3% громадян багаті, 15% – 
жебраки, 60% – бідняки, тож до середнього класу можна зачислити трохи більше, 
ніж 20% населення. І таке співвідношення маємо в той час, коли всі цивілізовані 
країни всілякими методами намагаються зменшити відсоток бідняків і розробляють 
різноманітні методи повернення їх до нормальних стандартів життя. У Швеції, 
наприклад, бідним, за їхніми стандартами, людям надають безкоштовне житло, а 
соціальні страхові системи частково покривають населенню вартість ліків. У США 
податкова система доплачує особам, які мало заробляють. Та й узагалі кожна 
європейська держава в той чи інший спосіб дбає про своїх малозабезпечених 
громадян. Україна, на жаль, до таких не належить [4, с. 3]. 

Група вчених – В. Геєць, Є. Панченко, Е. Лібанова – дають визначення 
цьому суспільному явищу, стверджуючи, що бідність слід розуміти як 
неможливість внаслідок нестачі коштів підтримувати спосіб життя, притаманний 
конкретному суспільству в конкретний період часу [6, с. 37]. Бідність людей 
похилого віку є результатом впливу багатьох чинників, серед яких найбільше 
проявляється дотичність низьких заробітних плат, високого рівня безробіття й 
тінізації економіки. Усе це негативно позначається на коефіцієнті заміщення 
розміру пенсії зарплатою. 

До проведення пенсійної реформи 65% пенсіонерів отримували пенсію 
менше, ніж 1 тис. грн на місяць, що теж свідчить про їх бідність. Низька пенсія у 
ветеранів війни, лауреатів державних премій, переможців олімпійських ігор, жертв 
політичних репресій та ін. Це переконливо засвідчує про необхідність 
кардинальних змін.  

Як вважає Р. Хеммінг, існують дві основні причини фінансових труднощів. 
«Перша – щедрі пенсійні виплати, що передбачають витрати, не настільки очевидні 
на момент призначення пенсій, які мають виплачуватися у майбутньому і, 
відповідно до розподільчої системи, не знайдуть відображення у більш високих 
ставках внесків до моменту виплат. Друга, більш важлива передумова фінансових 
труднощів – це передбачуване постаріння населення, що погіршує співвідношення 
осіб трудящих і числа пенсіонерів, а відповідно вимагає підвищення ставок внесків 
для забезпечення певного рівня пенсійних виплат» [12, с. 81–82]. 
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Чітко окреслилися різні позиції щодо підвищення пенсійного віку, 
збільшення трудового стажу, встановлення пільг. Зокрема А. Олів’є з цього 
приводу запропонував поступове підвищення пенсійного віку для жінок до 
60 років, по шість місяців щороку, необхідність збільшення трудового стажу для 
отримання пенсій на 10 років, збільшення мінімального необхідного стажу для 
отримання пенсій з 5 до 10 років і скасування всіх пільгових пенсій та можливостей 
більш раннього виходу на пенсію. Крім того, пенсійні виплати для працюючих 
пенсіонерів мають бути обмежені [10, с. 27–28]. 

Частково ці пропозиції враховано в урядовому законопроекті щодо 
реформування пенсійної системи, в якому пропонувалося підвищення пенсійного 
віку для жінок з 55 до 60 років на 6 місяців щорічно, починаючи з 2011 року.  

З табл. 1 видно, що в Україні чоловіки не доживають до пенсії. Вірним 
підходом у цьому питанні буде врахування тривалості життя після виходу на 
пенсію. Вона в нашій державі є різною: жінки в середньому після виходу на 
заслужений відпочинок живуть 23 роки, а чоловіки лише – 14 [5, с. 9]. Очевидно, 
враховуючи наведені факти, Верховна Рада України погодила підвищення 
пенсійного віку на першому етапі пенсійних змін лише для жінок. Наголошено, що 
такі зміни не обминуть і чоловіків у перспективі. 

Таблиця 1 
Середня тривалість життя в окремих країнах світу у 2011році* 

Країна Тривалість життя 
чоловіків Тривалість життя жінок 

Україна 66,0 75,9 
Австрія 78,3 83,9 
Бельгія 77,8 83,2 

Великобританія 79,1 83,2 
Німеччина 78,4 83,2 

Данія 77,8 81,9 
Іспанія 79,4 85,4 
Італія 80,1 85,3 

Нідерланди 79,4 83,1 
Польща 72,6 81,1 

Португалія 77,6 84,0 
Угорщина 71,2 78,7 
Фінляндія 77,3 83,8 
Франція 78,7 85,7 

Чеська Республіка 74,8 81,1 
Швеція 79,9 83,3 

*Джерело: Жінки і чоловіки в Україні : стат. зб. / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www. ukrstat.gov.ua. 

 
Від початку обговорення питання щодо зміни моделі пенсійного забезпе-

чення Г. Дашутін був проти підвищення пенсійного віку з огляду на різні 
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обставини. На його переконання, це матиме негативні тенденції, що спосте-
рігаються останнім часом в Україні, а саме: зниження рівня середньої тривалості 
життя, значне погіршення життєвого рівня, високий рівень смертності населення 
країни та несприятливий стан ринку праці. За таких умов підвищення пенсійного 
віку призведе до скорочення терміну перебування працівника на заслуженому 
відпочинку як пенсіонера [3, с. 13]. 

Як зауважує О. Биліна, жінки в Україні працюють меншу кількість років, 
ніж жінки в інших країнах. Проте підвищення пенсійного віку лише для жінок на 
5 років, як це пропонувалося в початковому проекті пенсійної реформи, дало б 
змогу утримувати навантаження пенсіонерів на платників внесків на чинному рівні 
лише до 2021 року (87%) [1, с. 18–19]. Науковець також вважає, що підвищення 
пенсійного віку для обох статей до 65 років, як це зробили багато інших країн світу, 
є найбільш раціональним для утримання стабільності пенсійної системи та 
запобігання її банкрутству [1, с. 18–19]. 

В Україні впродовж багатьох років був і залишається низький життєвий 
рівень, як і прожитковий мінімум. В окремих галузях національної економіки, 
особливо в сільському господарстві, недостатньо застосовуються новітні технології 
та механізація виробничих процесів, висока питома вага важкої ручної праці у 
виробництві сільськогосподарської продукції, що негативно позначається на стані 
здоров’я і призводить до передчасного старіння та зниження тривалості життя. 
Громадяни усіх країн Євросоюзу живуть значно довше від українців. Середній вік 
проживання громадян в нашій державі становить 68,2 року.  

У структурі населення збільшується абсолютна і відносна частка людей 
літнього віку, знижується народжуваність. Негативний вплив мають міграція 
працездатного населення, виїзд молоді в інші країни на сезонні й тимчасові роботи, 
пізніший вік громадян, які створюють матеріальні та інші цінності, коли молоді 
люди починають працювати не з 16 років, як раніше, а з 20–22 років. Значно 
погіршує демографічну ситуацію безробіття в Україні, яке складало у 2014 році 
9,3%, високим воно є й у Львівській області, що засвідчує про відсутність робочих 
місць, занепад виробництва в галузях національної економіки. 

Дослідження підтверджують дисбаланс між кількістю населення пенсійного 
віку і населення працездатного віку. Практика пенсійного забезпечення показує, що 
солідарна пенсійна система у фінансовому плані відчутно реагує на демографічні 
зміни, особливо на факти старіння населення. Частка населення в Україні віком 
60 років і старше сьогодні сягнула понад 20 відсотків. Окреслилася тенденція до 
зростання кількості населення пенсійного віку та зменшення кількості 
працездатного населення.  

Одночасне зниження народжуваності і підвищення смертності є 
характерною ознакою демографічної ситуації в нашому регіоні (табл. 2). 

З табл. 2 випливає, що кількість померлих осіб перевищує кількість 
народжених (виняток – 1990 рік). Правда, у сільській місцевості народжуваність 
дещо вища, ніж у місті. Скорочується народжуваність у розрахунку на 1000 осіб 
наявного населення, особливо це помітно в міських родинах. Занепокоює висока 
смертність людей у сільській місцевості, яка у 2013 році складала 15,3 особи. 
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Таблиця 2 
Стан демографічної ситуації у Львівській області, осіб* 

Показник 

Рік Темп росту 

1990 2010 2013 
2013 р. 

до1990 р. 
2013 р. 

до 
2010 р. 

Кількість народжених – 
всього 38693 28651 29542 -9151 891 

у міських поселення 22598 16327 16791 -5807 464 
у сільських поселеннях 16095 12324 12751 -3344 427 
Кількість померлих – всього 28849 32644 31666 2817 -978 
у міських поселення 13484 16644 16450 2966 2966 
у сільських поселеннях 15365 16000 15216 -149 -784 
На 1000 наявного населення:      
кількість народжених 14,0 11,2 11,6 -2,4 0,4 
у міських поселення 13,7 10,6 10,8 -2,9 0,2 
у сільських поселеннях 14,6 12,3 12,8 -1,8 0,5 
Кількість померлих 10,5 12,8 12,5 2 -0,3 
у міських поселення 8,2 10,8 10,6 2,4 -0,2 
у сільських поселеннях 13,9 16,0 15,3 1,4 -0,7 

*Джерело: складено за даними [8, с. 27; 9, с. 21–39; 11]. 
 
Відкладання пенсійної реформи за демографічних тенденцій, які 

окреслилися в Україні, а також у Львівські області, могло б призвести до 
негативних наслідків. Лише 75% від загальної кількості зайнятого населення 
сплачують пенсійні внески. Нині на 10 платників пенсійних внесків в Україні 
припадає в середньому 9 пенсіонерів. 

Пенсійні видатки зростають випереджальними темпами до економічної 
спроможності держави їх покривати. Можливості державної солідарної системи  
пенсійного забезпечення – це пенсія в розмірі 35 % від попереднього заробітку. 
Кількість осіб пенсійного віку до кількості людей працездатного віку має 
тенденцію до зростання, спостерігається незначне збільшення загального 
продовження життя людей, що вийшли на пенсію. 

Не всі громадяни схвально відгукуються на підвищення пенсійного віку. 
Безперечно, мусить докорінно змінитися економічна ситуація в країні. Слушним 
щодо цього є попередження В. Яценка: якщо нам не вдається забезпечити дуже 
високі та стабільні темпи економічного зростання (близько 8–10 % щорічно і 
протягом тривалого часу), то потреба збільшувати витрати на пенсійне 
забезпечення загрожує: 1) або збільшенням податків для працюючих; 2) або 
фінансовим банкрутством Пенсійного фонду; 3) або відновленням затримок виплат 
пенсій; 4) або дуже низькими розмірами пенсій. Так само, як і обідів, безкоштовних 
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пенсій не буває. Це внески платників податків, а не уряду чи Пенсійного фонду [13, 
с. 13]. 

Висновки. Зважаючи на проведене дослідження зазначимо: держава брала 
на себе всі функції соціального захисту, акумулювала ресурси і розподіляла їх у 
вигляді допомог і пенсій, чим позбавляла громадян особистої відповідальності за 
своє майбутнє. Враховуючи досвід інших країн, вважаємо, що не можна усувати з 
цієї сфери людину. 

Пенсійна система в Україні є нестабільною. Вона передусім повинна 
виконувати соціальну функцію, яка передбачає посилення соціальної захищеності 
непрацездатного населення, запобігання бідності та забезпечення соціальної 
справедливості. Як стверджують фахівці, соціальна функція втілюється вкрай 
незадовільно, що ще раз підтверджує необхідність реформ чинної пенсійної 
системи. 

Отримуючи кошти з різних джерел, у майбутньому пенсіонери зможуть 
мати більші доходи, а це дає підстави стверджувати, що пенсійна реформа матиме 
позитивний вплив на розмір пенсії, а також на фінансове забезпечення населення в 
майбутньому. Усе це ще раз підтверджує необхідність проведення реформи 
пенсійної системи в нашій державі та ліквідації зазначених недоліків. 
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Ковалів І. Вплив пенсійної реформи на розмір пенсій у майбутньому 
Розглядається вплив пенсійної реформи на розмір пенсії в майбутньому. 

Проаналізовано можливість та доцільність проведення  пенсійної реформи через 
вплив демографічної ситуації та підвищення пенсійного віку. Доведено, що, 
отримуючи кошти з різних джерел, у майбутньому пенсіонери зможуть мати більші 
доходи, а пенсійна реформа позитивно впливатиме на розмір пенсії. 

Ключові слова: пенсія, пенсійне забезпечення, пенсійний вік, пенсійна 
реформа, демографічна ситуація. 

 
Kovaliv I. Influence of the pension reform on pension rates in the future 
Influence of the pension reform on pension rates in the future is considered in the 

article. It is analyzed the possibility and advisability of the pension reform 
implementation through the impact of the demographic situation and increasing of the 
retirement age. It is researched that in the future pensioners will be able to receive higher 
incomes if they get funds from different sources. The pension reform will have a positive 
impact on pension rates in the future.  

Key words: pension, pension fund scheme, pension age, pension 
reform,demographic situation. 

 
Ковалив И. Влияние пенсионной реформы на размер пенсий в будущем 
Рассматривается влияние пенсионной реформы на размер пенсии в 

будущем. Проанализирована возможность и целесообразность проведения 
пенсионной реформы под влиянием демографической ситуации и повышения 
пенсионного возраста. Доказано, что, получая средства из различных источников, в 
будущем пенсионеры смогут получать большие доходы, а пенсионная реформа 
будет положительно влиять на размер пенсии. 

Ключевые слова: пенсия, пенсионное обеспечение, пенсионный возраст, 
пенсионная реформа, демографическая ситуация. 
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Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання, інтеграція України 

у світовий економічний простір загострюють питання конкурентоспроможності як 
окремих підприємств, так і галузей народного господарства загалом. Щоб успішно 
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конкурувати на ринку, необхідно виробляти якісну продукцю. Якість продукту – 
ступінь досконалості властивостей і характерних рис продукту, які спроможні 
задовольнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або використовує 
цей продукт [1]. Якість продукції становить собою функцію від рівня розвитку 
науково-технічного прогресу й ступеня реалізації його результатів у виробництво. 
Чим вища якість продукції, тим більше задовольняються потреби споживачів та 
ефективніше вирішуються соціально-економічні проблеми розвитку суспільства. 
Але виробництво якісної продукції зазвичай вимагає додаткових витрат. Витрати 
на якість – це внутрішня економічна основа всієї системи якості, оскільки їх облік, 
аналіз та оцінка створюють передумови для прийняття оптимальних управлінських 
рішень. Проте сьогодні існують невирішені проблеми, пов’язані з практичною 
організацією обліку витрат на якість продукції. Тому актуальним є розкриття суті 
витрат на якість та специфіки їх обліку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчує актуальність 
поставленої проблеми. Питанням трактування категорії «витрати на якість» та їх 
обліку присвячено чималу кількість наукових праць учених-економістів 
(Н.А. Морозов-Герасимович, І.Ю. Тимрієнко, В.М. Пархоменко, В.Н. Войолов-
ського, І.М. Чернуха, Г.Ю. Макаренкової та ін.). Так, зокрема, І.Ю. Тимрієнко 
пропонує створити окремий рахунок для обліку витрат на підвищення якості, який 
мав би таку структуру: інформаційні послуги, маркетингові дослідження; оплата за 
одержання кодів; виплати по сертифікації продукції; оплата розробки й оцінки 
вартості системи якості;  оплата праці співробітників, які зайняті відповідним 
питанням; нарахування на заробітну плату; витрати на надання споживачам доказів 
відповідності продукції встановленим вимогам; витрати, пов’язані з навчанням 
персоналу питанням якості; інші подібні витрати. 

Науковці І.М. Чернухай і Г.Ю. Макаренкова вважають, що під витратами на 
забезпечення досягнутого рівня якості слід розуміти весь комплекс періодичних 
витрат підприємства, спрямованих на випуск безпечної продукції, що має стабільні 
якісні характеристики в межах прийнятного рівня для зазначеної групи. Натомість 
А.М. Нестерненко виокремлює витрати на якість як складову трансакційних 
витрат, класифікуючи їх так: 

1) витрати на пошук інформації (пошук товарів і продавців, вивчення 
репутації, пошук покупців); 

2) витрати на оцінку і контроль якості; 
3) витрати на ведення й укладання договорів; 
4) витрати на специфікацію і захист прав власності; 
5) витрати на захист від опортуністичної поведінки [5]. 
Аналіз наукових публікацій показує, що сформульовані визначення не 

повною мірою відображають зміст категорії «витрати на якість» і сьогодні немає 
чітко визначеного механізму їх облікового відображення. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження було уточнення 
визначення поняття «витрати на якість» та висвітлення механізму їх обліку. 

Виклад основного матеріалу. Витрати, пов’язані зі забезпеченням та 
поліпшенням якості продукції, – це витрати, пов’язані з налагодженням на 
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підприємстві системи управління якістю, яка забезпечить високий рівень якості 
процесів, що виникають на кожному етапі життєвого циклу продукту, виробництво 
якісної продукції відповідно до вимог, встановлених стандартами якості, та 
очікувань споживачів, а також втрати внаслідок невідповідності вимогам якості. 
Оскільки витрати на якість є одним з елементів собівартості готової продукції, то 
виникає потреба в організації їх обліку. На міжнародному рівні облік витрат на 
якість продукції ведеться на підставі аналізу ризиків і контролю в критичних 
точках технологічного процесу (система НАССР – Hazard Analysis and Critical 
Control Points – Аналіз ризиків і критичні точки контролю) [4, с. 4]. Небезпечний 
чинник може з’явитися на будь-якій ділянці харчового ланцюга, тому, щоб 
убезпечити харчовий продукт, потрібно враховувати небезпеки на всіх ділянках – 
від виробників кормів до закладів громадського харчування і суміжних організацій. 
Ця система ідентифікує, оцінює, аналізує та контролює ризики, що є  важливими 
для безпечності харчових продуктів. Впровадження системи НАССР у харчових 
підприємствах України почалося з 1 липня 2003 року, а у сільськогосподарських – 
лише у 2013 році. Суть цієї системи ґрунтується на таких принципах: проведення 
аналізу ризиків, ідентифікація критичних точок контролю, встановлення критичних 
меж для кожної точки, встановлення вимог до моніторингу критичних точок 
контролю, розробка коригувальних дій, встановлення процедури ведення записів 
перевірки системи HACCP [4]. 

Сільськогосподарська продукція має різного роду цільове призначення. За 
цим критерієм її поділяють на три типи: кінцевого споживання, проміжну і 
сировину. До продукції кінцевого споживання відносять ту продукцію, яка завдяки 
своїм біологічним якісним характеристикам безпосередньо використовується для 
особистого споживання (свіжі овочі, фрукти, ягоди, незбиране молоко тощо). 
Продукцію, призначену для подальшого використання в сільськогосподарському 
виробництві в наступних циклах відтворення, називають проміжною (насіння, 
садивний матеріал, корми). Сільськогосподарська сировина (сировинні ресурси) 
представлена тими видами продукції, які використовують для промислової 
переробки (цукровий буряк, технічні сорти картоплі, значна частка зерна, 
льонопродукція, соняшник тощо). 

Кожному з перелічених типів продукції притаманні свої показники якості. 
Під показником якості розуміють кількісний вираз однієї або кількох однорідних 
властивостей продукції, що задовольняють певні потреби споживачів стосовно її 
цільового призначення й умов використання. Відношенням фактично досягнутого 
показника якості до його нормативного (базового) значення визначають рівень 
якості продукції. 

Для обґрунтування показників якості й встановлення їх конкретних рівнів 
за певними видами продукції потрібне комплексне врахування таких чотирьох 
чинників:  

вимог споживачів: населення, переробних підприємств, аграрних 
підприємств, що використовують проміжну продукцію;  

реальних можливостей досягнення встановлених показників якості за 
наявного рівня розвитку продуктивних сил; 
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наявності розроблених методик, способів, прийомів визначення показників 
якості й контролю за їх формуванням;  

забезпечення матеріального стимулювання виробників за досягнення 
кращих показників якості й встановлення матеріальної відповідальності за їх 
зниження. 

Враховуючи відсутність чіткого нормативного регулювання в Україні 
витрат на якість, процес організації їх обліку не є простим і вимагає особливої 
уваги. Хоча такі витрати у тому чи іншому вигляді виникають на будь-якому 
підприємстві, точної методики ідентифікації не існує, тому визначити їх можна 
лише за допомогою допоміжних розрахунків та виокремлення з-поміж інших 
витрат. В українському законодавстві та П(С)БО відсутні будь-які рекомендації 
щодо зазначеного питання, тому кожне підприємство має змогу організовувати 
облік витрат на якість готової продукції на власний розсуд та відповідно до своїх 
потреб. 

На нашу думку, доцільно облік витрат на якість продукції вести на 
окремому субрахунку 914 «Витрати на якість», відкритому до рахунка 91 
«Загальновиробничі витрати». Це збірно-розподільний рахунок для витрат на 
якість, за дебетом якого протягом місяця відображатимуться всі витрати, пов’язані 
з якістю, а після закінчення місяця з  кредиту вони будуть списані на рахунок 
«Основне виробництво», «Брак у виробництві», «Витрати майбутніх періодів» та 
ін. 

До складу витрат на підтвердження та поліпшення якості пропонуємо 
відносити: 

- витрати на інформаційні послуги, маркетингові дослідження; 
- оплату за одержання кодів; 
- виплати зі сертифікації продукції; 
- оплату за розробку та оцінку вартості системи якості; 
- витрати на метрологічне забезпечення виробництва та оцінку якості 

продукції; 
- витрати на заробітну плату персоналу, який займається оприбуткуванням і 

визначенням якості придбаних товарів; 
- нарахування на заробітну плату; 
- вартість придбаних навчальних книг із виробництва продукції; 
- витрати на перевірку зразків продукції; 
- витрати, пов’язані із навчанням персоналу щодо якості; 
- витрати на підтвердження якості зразків; 
-  витрати на відрядження працівників, пов’язані з удосконаленням навичок; 
- витрати на надання споживачам доказів відповідності продукції  

встановленим вимогам. 
Висновки. Практика останніх років доводить, що існуючий рівень 

організації обліку не спроможний задовольнити всі вимоги щодо обліку витрат на 
якість продукції й надати необхідну інформацію у повному обсязі. Тому кожне 
підприємство, яке має на меті впровадити систему суцільного управління якістю 
готової продукції, повинно розробити власну систему заходів з організації 
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фінансування, обліку та калькулювання витрат на якість, що у свою чергу 
сприятиме підвищенню якості продукції, рівню її конкурентоспроможності та 
ефективності діяльності підприємства загалом. Оскільки від обсягу витрат 
залежить прибутковість підприємства, то ефективне управління витратами і, 
зокрема, витратами на якість, яке передбачає мінімізацію їх загального розміру, є 
надзвичайно важливим. Тож систему управління витратами на якість потрібно 
впроваджувати на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне виконання 
поставлених завдань. 

Облік витрат на якість продукції доцільно вести на окремому субрахунку 
914 «Витрати на якість», відкритому до рахунка 91 «Загальновиробничі витрати». 
Це збірно-розподільний рахунок для витрат на якість, за дебетом якого протягом 
місяця відображатимуть всі витрати, пов’язані з якістю, а після закінчення місяця з  
кредиту вони будуть списані на рахунок «Основне виробництво», «Брак у 
виробництві», «Витрати майбутніх періодів» та ін. 

До складу витрат на підтвердження та поліпшення якості пропонуємо 
відносити: витрати на інформаційні послуги, маркетингові дослідження; оплату за 
одержання кодів; виплати на сертифікацію продукції; витрати на метрологічне 
забезпечення виробництва та оцінку якості продукції; оплату розробки й оцінки 
вартості системи якості; витрати на заробітну плату персоналу, який займається 
оприбуткуванням і визначенням якості придбаних товарів; нарахування на 
заробітну плату; вартість придбаних навчальних книг із виробництва продукції; 
витрати на перевірку зразків продукції; витрати, пов’язані з навчанням персоналу 
щодо якості; витрати на підтвердження якості зразків; відрядження працівників, 
пов’язані з удосконаленням навичок; витрати на надання споживачам доказів 
відповідності продукції  встановленим вимогам. 
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Уточнено визначення поняття «витрати на якість» та висвітлено механізм їх 

обліку. Встановлено склад витрат на підтвердження та поліпшення якості й 
охарактеризовано рахунок для обліку витрат на якість. 
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Lysa O., Andrushko R., Myronchuk Z. Cost accounting on product quality  
The article clarified the definition of «cost of quality» and highlights the 

mechanism of accounting. The composition of expenditure in support and improve the 
quality and characterized due to cost accounting for quality. 
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продукции 
Уточнено определение понятия «расходы на качество» и освещен механизм 

их учета. Установлен состав расходов на подтверждение и улучшение качества и 
охарактеризован счет для учета расходов на качество. 
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Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин та інтеграції 

України в Європейський Союз зростають вимоги до суб’єктів господарювання усіх 
форм власності. Ці вимоги стосуються не лише якості продукції, а й системи 
бухгалтерського обліку як складової стратегічного планування. Інформаційну 
функцію обліку в частині стратегічного планування забезпечує процес 
бюджетування. Отже, раціональної організації виробництва можна досягти за 
допомогою складання бюджетів. На сьогодні побудова системи управління 
бюджетом – одне з основних завдань і запорука успіху для будь-якого 
підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 
процесу бюджетування зробили вітчизняні та зарубіжні вчені. Зокрема це питання 
висвітлено у працях В. Андрієнка, І. Бланка, Р. Дафта, М. Майера, Д. Міддлтона, 
Р. Квасницької [5], В. Бочарова [2], Т. Карпова [4] та ін. У працях зазначених 
авторів відображені погляди на сутність бюджетування та бюджетів, запропоновані 
різні підходи до класифікації бюджетів підприємства та визначені позитивні й 
негативні результати впровадження бюджетування на підприємствах. Однак 
ув’язки між категоріями «бюджетування» й «стратегія» не простежуємо. На нашу 
думку, ці терміни в науковому полі доцільно пов’язувати, оскільки, як стверджує 
низка науковців [3;6], бюджетування є одним з інструментів розробки стратегії 
підприємства. Крім того, в рамках менеджменту та облікової системи 
сільськогосподарських підприємств ця проблема залишається поза увагою. 
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Незважаючи на значні досягнення і напрацювання в окресленому напрямі, 
деякі питання досі не вирішені. Зокрема подальшого дослідження потребують 
суперечливі питання адаптації системи бюджетування до специфіки 
сільськогосподарської діяльності, виділення принципів і розробка організаційних 
моментів створення операційних і зведених бюджетів сільськогосподарських 
підприємств, а також розробка стратегій сільськогосподарських підприємств, 
елементом яких є система бюджетування.  

Постановка завдання. Завдання нашого дослідження – розробити науково-
методичні положення і практичні рекомендації щодо організації бюджетування як 
одного з інструментів формування стратегії аграрних підприємств.   

Виклад основного матеріалу. Процеси входження сільськогосподарських 
підприємств у ринок, розвиток багатоукладності та різних форм господарювання, 
інтеграційні процеси супроводжуються зростанням потреби в інформації 
внутрішньогосподарського призначення, передусім маркетингового, фінансового, 
технологічного й стратегічного характеру. Стратегічне планування діяльності 
підприємства передбачає доведення фінансових показників до його структурних 
підрозділів. Це зумовлено тим, що в конкурентному середовищі досягнення 
прибуткової діяльності підприємства загалом можливе за умови орієнтації всіх 
його підрозділів на забезпечення цієї кінцевої мети. Механізмом такої орієнтації є 
внутрішньогосподарське стратегічне планування на основі бюджетування. 
Раціональної організації виробництва можна досягти за допомогою складання 
бюджетів, тобто процесу бюджетування. 

Бюджетування як один із видів фінансового планування вдало поєднує 
інтереси підрозділів і підприємства загалом, а також враховує особливості кожного 
з них через систему витрат і доходів, характерних тільки для певного підрозділу 
[1]. Бюджетування – це процес планування майбутніх операцій підприємства та 
оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів [7]. Продуктом 
бюджетування є бюджет.  

Ефективне бюджетування – це безперервний технологічний процес, що є 
рушійною силою економічних перетворень господарської діяльності. Бюджету-
вання є складовою загального управлінського процесу, який здійснюється менедж-
ментом підприємства, і може бути представлене як сукупність етапів, що йдуть 
один за одним, взаємопов’язаних і взаємоузгоджених між собою. Технологія 
бюджетування визначає послідовне виконання робіт, які становлять зміст кожного 
з етапів (рис. 1). 

Враховуючи багатогалузевість аграрного виробництва, розробка системи 
бюджетів з метою стратегічного планування потребує різного ступеня деталізації. 
Наприклад, на рівні виробничих підрозділів формується основна частина 
собівартості продукції, тому можливе комплексне врахування резервів зниження 
витрат та їх впливу на кінцевий результат. Порівняння фактичних витрат з 
нормативними за бюджетом дає змогу управляти розміром відхилень. Для цього 
необхідно, щоб відповідна інформація надходила на кожен рівень управління в 
межах сфери відповідальності.  
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Рис. 1. Загальна схема етапів бюджетування. 

 
Послідовне виконання кожного етапу бюджетування дає змогу керівництву 

підприємства реально оцінити масштаби виробництва, розрахувати імовірний обсяг 
витрат, очікуваний обсяг прибутку та здійснити раціональну координацію 
господарської діяльності, що нині набуває досить важливого значення. 

Бюджет підприємства – це план його майбутньої діяльності, виражений 
системою кількісних і вартісних показників. Його можна складати у формі заданих 
показників, яких треба дотримуватися у плановому періоді. Наприклад, для 
підприємства загалом чи для окремого структурного підрозділу доводять бюджет 
витрат (чи статті витрат), якого він повинен дотримуватися. Конкретні джерела 
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покриття витрат при цьому не вказують. Досить часто бюджет складають у формі 
каталогу заходів, які слід здійснити у плановому періоді; при цьому наводять обсяг 
коштів, які виділені для реалізації таких заходів. Водночас є тип бюджетів, в яких 
поряд із напрямами використання ресурсів відображаються джерела покриття 
витрат. 

Внутрішньогосподарське стратегічне планування базується на системі 
взаємопов’язаних бюджетів, яка охоплює: операційний бюджет; фінансовий 
бюджет; зведений (генеральний) бюджет для підприємства. 

При цьому операційний і фінансовий бюджети є складовими зведеного 
(генерального) бюджету аграрного підприємства (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Елементи зведеного бюджету. 
 

Висновки. Динамічно змінювані зовнішні умови зумовлюють необхідність 
постійного перегляду тактичних і частково стратегічних цілей, балансування між 
стабільністю та змінністю кінцевих результатів діяльності аграрних підприємств. 
Застосування у практичній діяльності характерних для аграрного виробництва 
засад бюджетування дасть змогу розробити відповідну до цілей діяльності 
стратегію розвитку підприємства. Отже, бюджетування є основою удосконалення 
управління підприємством, поліпшення якісних параметрів його діяльності, що 
забезпечить прогнозування результатів діяльності підприємства.  
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Прокопишин О. Бюджетування як інструмент стратегії розвитку 

підприємств аграрного сектору 
З’ясовано сутність процесу бюджетування і бюджетів та розглянуто різні 

підходи до класифікації етапів бюджетування. Обґрунтовано закономірність 
дотримання послідовності виконання кожного з елементів зведеного бюджету. 
Аргументовано необхідність організації бюджетування в цілях стратегічного 
планування аграрного виробництва.  

Ключові слова: бюджет, процес бюджетування, зведений бюджет, 
стратегічне планування, управлінський процес, стратегія розвитку. 

 
Procopyshyn O. Budgeting as an instrument of strategy of enterprises’ 

development of agrarian sector 
The essence of the process of budgeting and budgets are highlighted as well as 

different approaches to the classification of budgeting stages are considered in the article. 
Regularity as to sequence following of each elements of consolidated budget is justified. 
The necessity of organization of budgeting in the aim of strategic planning of agricultural 
production is proved. 

Key words: budget, budgeting process, consolidated budge, strategic planning, 
management process, development strategy.  

 
Прокопышин О. Бюджетирование как инструмент стратегии развития 

предприятий аграрного сектора 
Выяснено сущность процесса бюджетирования и бюджетов, рассмотрены 

различные подходы к классификации этапов бюджетирования. Обоснована законо-
мерность соблюдения последовательности выполнения каждого элемента сводного 
бюджета. Аргументирована необходимость организации бюджетирования в целях 
стратегического планирования аграрного производства. 
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Ключевые слова: бюджет, процесс бюджетирования, сводный бюджет, 
стратегическое планирование, управленческий процесс, стратегия развития. 
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Постановка проблеми. Зміни в макроекономічному середовищі країни, 

безумовно, впливають і на способи підтримки нею економічної активності 
суб’єктів підприємницької діяльності різних розмірів, форм власності і галузевої 
належності. Очевидно, що негативні тенденції, пов’язані зі зменшенням ВВП, 
зростанням рівня інфляції, девальвацією національної грошової одиниці та деякими 
іншими процесами, впливають і на стан державної підтримки підприємств. 
Прогнозованими, враховуючи перелічене і потребу у структурних реформах всієї 
економіки, є зміни механізмів такої підтримки, зокрема й аграрних підприємств, 
насамперед для поліпшення їх ефективності й прозорості надання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці аналізу і 
вдосконалення способів державної підтримки підприємств, в тому числі аграрних, 
присвячені праці М. Дем’яненка [3], О. Гудзь, С. Колотухи [4], Я. Гончарук [1], 
Р. Слав’юка, С. Онисько, О. Непочатенко [5], Б. Луціва та ін. Зокрема О. Гудзь 
зазначає: «Кредитний механізм, навіть за умов досконалої конкуренції не здатен 
повною мірою забезпечити потребу аграрних підприємств в кредитних ресурсах» 
[2, с. 57]. Ми погоджуємося з цим твердженням і хотіли б зазначити, що у 
більшості країн світу існують програми фінансової, в тому числі кредитної, 
підтримки господарств.  

Постановка завдання. Мета нашого дослідження – показати деякі аспекти 
можливого вдосконалення державної підтримки кредитного забезпечення аграрних 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Функціонування економічних суб’єктів у 
певних секторах економіки тісно пов’язане з державною підтримкою їхньої 
діяльності. Одним із таких секторів є аграрний сектор, підприємства якого через 
об’єктивні причини (сезонність, залежність від природно-кліматичних умов та ін.) 
мають високі фінансові ризики діяльності, однак при цьому їхнє функціонування 
для країни є надзвичайно важливим, оскільки забезпечує її продовольчу безпеку, 
зайнятість населення, надходження готівкової виручки та ефективне використання 
природних ресурсів. Тому, як ми вже зазначали, більшість країн світу здійснюють 
пряму чи опосередковану фінансову підтримку аграрних підприємств, особливо в 
частині кредитного забезпечення, на що насамперед впливають сезонний характер 
виробництва і значна потреба в капітальних вкладеннях. 
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Така фінансова підтримка здійснюється на основі механізму здешевлення 
кредитів, який, судячи з останніх заяв керівників уряду, зараз є одним із 
пріоритетних напрямів підтримки господарств, на котрий навіть у важких умовах 
бюджетного секвестрування 2015 року виділили 300 млн гривень. Безумовно, цей 
механізм не є досконалим, в ньому протягом його існування присутня низка 
недоліків, але стрімка девальвація гривні і бажання НБУ стримати спричинену цим 
інфляцію показали основний недолік – прив’язку у здійсненні відшкодування за 
гривневими кредитами до облікової ставки НБУ, різке підвищення якої до 30% 
зробило функціонування механізму компенсації практично нереальним, оскільки 
сама компенсація передбачена в розмірі подвійної облікової ставки, тобто зараз – 
60%. На щастя, поки що таких ставок за кредитами для юридичних осіб не 
спостерігаємо. Ба більше, такий рівень ставок, безумовно, вказував би на 
економічний колапс у країні і потребу в повному оновленні її фінансової системи. 
Ми не ставили собі за завдання обґрунтування того чи іншого розміру облікової 
ставки, вона є регулятором макроекономічних процесів у країні (передусім 
інфляції), а її встановленню передує низка обґрунтованих розрахунків. На нашу 
думку, вказана дилема є насамперед причиною внести деякі зміни у механізм 
кредитної компенсації, точніше в законодавство, яке його регламентує, з метою 
відміни прив’язки розміру компенсації до облікової ставки, особливо з огляду на 
різке зростання питомої ваги гривневих кредитів, спричинене непрогнозованістю 
валютного курсу.  

Такі зміни повинні не тільки усунути наявні недоліки, а й убезпечити від їх 
виникнення в майбутньому. Тому ми вважаємо, що доцільною є зміна ставки 
компенсації, її прив’язка до показників, які характеризують використання 
підприємством кредитних ресурсів. Це дало б змогу не тільки зняти існуючі 
протиріччя, а й поліпшити ефективність використання кредитних ресурсів, 
оскільки саме від цього залежатиме можливість отримання компенсації. Важливою 
також є диференціація ставки відшкодування залежно від цілей, а відповідно й 
термінів використання кредиту. Оскільки, очевидно, один і той самий показник не 
може характеризувати ефективність використання довго- і короткострокового 
кредиту.  

Довгострокові кредити використовують для фінансування основного 
капіталу, відповідно доцільно як розмір компенсації використовувати, можливо, 
один із таких показників ефективності використання основних засобів, як чиста 
теперішня вартість (NPV), індекс рентабельності інвестицій (РІ), внутрішня норма 
прибутку (IRR). З практичного погляду (абсолютне значення, можливість 
відображення у відсотках), ми схиляємось до використання показника індексу 
рентабельності інвестицій.  

Короткострокові кредити отримують для фінансування оборотного 
капіталу, забезпечення безперервності виробничого процесу виготовлення 
продукції. Тому можливим показником компенсації таких кредитів є приріст 
виробництва у періоді, коли вони були використані. Для об’єктивної оцінки 
зростання у різних роках цей показник потрібно виводити у базових цінах певного 
року, що не викликатиме труднощів (так, скажімо, практикується в органах 
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статистики). Також, на нашу думку, доцільною є прив’язка відшкодування до 
кредитів підприємства, що дало б змогу не тільки збільшити обсяги 
довгострокового кредитування, а й точніше визначати суми фінансування програми 
компенсації під час формування бюджету. 

Висновки. Кореляція розміру державної допомоги підприємствам до 
інструментів макроекономічного регулювання в умовах незадовільного еконо-
мічного розвитку може стати недоліком, що гальмує її отримання. Особливо зараз 
це помітно на прикладі фінансової підтримки аграрних підприємств через механізм 
здешевлення кредитів. На нашу думку, доцільно застосовувати показники 
ефективності використання кредиту залежно від терміну, на який його залучають. 
Визначення цих показників чи виведення на їхній основі певних інтегральних 
коефіцієнтів є важливим аспектом майбутніх досліджень, що допоможе поліпшити 
стан кредитного забезпечення аграрних підприємств. 
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Грубінка І. Можливі напрями вдосконалення державної підтримки 

кредитного забезпечення аграрних підприємств 
Розглянуто недоліки прив’язки державної допомоги до інструментів 

макроекономічного регулювання. Показано важливість аграрного сектору в 
економіці країни й особливості його функціонування. Розглянуто заходи державної 
підтримки кредитування аграрних підприємств. Проаналізовано можливі шляхи 
вдосконалення діючої програми часткової компенсації вартості кредитів аграрних 
підприємств. Окреслено майбутні перспективи подальших досліджень за тема-
тикою. 

Ключові слова: кредит, аграрні підприємства, державна підтримка, 
ефективність, кредитне забезпечення, кредитні ресурси, компенсація. 

 
 



 

118 
 

Grubinka I. Possible directions in improvement of state support credit 
insuring 

In the article we considered the disadvantages of linking state aid to the 
instruments of macroeconomic regulation. It is showed the importance of the agricultural 
sector in the economy and especially its operation. We also considered measures of 
support lending farms. The possible ways of improving the current program of partial 
compensation cost loans farms are analysed. It is outlined the future prospects for further 
research by the subject. 

Key words: credit, agricultural enterprises, government support, efficiency, 
provide credit, loans, compensation. 

 
Грубинка И. Возможные направления совершенствования государст-

венной поддержки кредитного обеспечения аграрных предприятий 
Рассмотрены недостатки привязки государственной помощи к 

инструментам макроэкономического регулирования. Показана важность аграрного 
сектора в экономике страны и особенности его функционирования. Рассмотрены 
меры государственной поддержки кредитования аграрных предприятий. Дан анализ 
возможных путей совершенствования действующей программы частичной компен-
сации стоимости кредитов аграрных предприятий. Определены будущие перспек-
тивы дальнейших исследований по тематике. 

Ключевые слова: кредит, аграрные предприятия, государственная под-
держка, эффективность, кредитное обеспечение, кредитные ресурсы, компенсация. 
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Постановка проблеми. Для сільськогосподарських підприємств забезпе-

ченість кредитними ресурсами відіграє вирішальну роль. Існування сезонного 
розриву між вкладеннями і надходженнями коштів, значної потреби в обігових 
коштах перетворюють кредит на основне джерело поповнення їхніх фінансових 
ресурсів [1]. Проте доступ агропідприємств до кредитів є недостатнім, що 
зумовлено високими відсотковими ставками комерційних банків, упередженим 
ставленням банківських установ до сільськогосподарських підприємств-пози-
чальників, відсутністю ліквідної застави та низкою інших причин. Наявні проблеми 
вимагають впровадження та пошуку альтернативних форм, методів і видів 
кредитування сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями, що пов’язані з 
питаннями кредитування сільськогосподарських підприємств, займаються такі 
українські вчені, як В. М. Алексійчук, І. М. Барановський, П. І. Гайдуцький,           
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О. Є. Гудзь, М. Я. Дем’яненко, П. А. Лайко, П. Т. Саблук та багато інших. Однак 
залишаються невирішеними питання особливостей розвитку та впровадження 
альтернативних форм кредитування сільськогосподарських підприємств, можли-
востей їхнього застосування у сучасних умовах розвитку економіки України. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є обґрунтування 
альтернативних форм кредитування сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Специфіка функціонування сільськогос-
подарських підприємств визначається сезонним характером виробництва, залеж-
ністю результатів діяльності від природно-кліматичних умов, тривалим періодом 
окупності капітальних вкладень, наявністю значного інтервалу між здійсненням 
витрат та отриманням кінцевих результатів, що зумовлює потребу в постійному 
залученні кредитних ресурсів [2]. 

З огляду на це ми вважаємо, що сільськогосподарським підприємствам було 
б зручніше укладати угоди з фінансово-кредитними установами заздалегідь, тобто 
швидше, ніж настають фактичні терміни вкладення кредитних коштів у виробничу 
діяльність. Це частково можна втілити через застосування форвардних операцій [5].  

Суть форвардного кредитування полягає в продажу кредитором 
(продавцем) позичальникові (покупцю) права на отримання кредиту в 
майбутньому. Запровадження цього механізму є вигідним як для сільськогос-
подарського підприємства-позичальника, так і для кредитора. Воно дає змогу 
зменшити вартість кредиту для позичальника й досягти чіткішого дотримання 
технологічної дисципліни у виробництві продукції. Для кредитора вигода полягає у 
можливості чіткого планування кредитного портфеля, нагромадженні резервного 
фонду за допомогою отриманої вартості форварду та ін. 

Варто звернути увагу на те, що форвардне кредитування має певні недоліки, 
а саме: для позичальника – жорсткі вимоги з приводу отримання позики і купівлі 
форварду; для кредитора – непередбачений ризик, що може виникнути через 
негативні фінансові зміни протягом дії угоди. 

У світовій практиці широкого застосування набув факторинг. Факторинг – 
це фінансування постачань із відтермінуванням платежу, страхування ризиків, 
пов’язаних із відтермінуванням, а також управління дебіторською заборгованістю 
[7]. Розвиток факторингу зумовлений прагненням підприємств до прискорення 
обігу коштів у розрахунках, скорочення коштів у дебіторській заборгованості і 
зменшення обсягів неплатежів. Слід зазначити, що вітчизняні підприємства 
використовують факторинг тільки у разі гострої потреби в кредитах і на дуже 
короткий термін. Сільськогосподарські підприємства практично зовсім не задіюють 
цей вид фінансових операцій, що пов’язано насамперед із тим, що в Україні значно 
поширена передоплата за товар і мало розвинутий комерційний (товарний) кредит, 
оскільки він є високоризиковим [4]. Вважаємо, що на теперішньому етапі розвитку 
сільського господарства використання факторингу буде доцільним для підпри-
ємств, які експортують свою продукцію. 

Однією з форм нетрадиційного кредитування є форфейтування, яке вигідне 
для сільськогосподарських підприємств-експортерів. Форфейтинг – це кредиту-
вання постачальника через купівлю векселів чи інших боргових зобов’язань [5], 
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засіб рефінансування комерційного кредиту. Перевагами форфейтингу є те, що 
підприємства-експортери усі валютні, комерційні, політичні, переказні та інших 
види ризику переносять на форфейтера. На сьогодні в Україні досить низький 
відсоток підприємств, які експортують свою продукцію, тому зазначене джерело 
кредитування може бути перспективним для великих підприємств, які мають 
міжнародні контракти. Незаперечним залишається той факт, що на теперішньому 
етапі розвитку кредитного ринку України сільськогосподарським підприємствам 
«закриті двері» до довгострокових кредитів, які необхідні для закупівлі 
обладнання, сільськогос-подарської техніки, оновлення зношених основних фондів. 
Агролізинг як одна з перспективних форм нетрадиційного кредитування може 
пришвидшити процес оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських 
підприємств. Лізинг розглядають як передачу майна у тимчасове користування на 
умовах повернення, терміновості, платності і вважають кредитом в основний 
капітал. Кредитування у формі машин і устаткування на відміну від грошового 
кредиту зменшує ризик неповернення коштів, оскільки за лізингодавцем 
зберігається право власності на передане майно [6]. 

Безперечно, лізинг у сільському господарстві не вирішить усіх проблем 
галузі, проте допоможе частково подолати труднощі щодо оновлення сільськогос-
подарської техніки та зміцнення матеріально-технічної бази в господарствах. 
Лізинг дасть змогу одержувати обладнання у користування без повної оплати для 
новостворених підприємств, у яких відсутні необхідні обсяги фінансових ресурсів. 
За допомогою лізингу орендар одночасно вирішує питання придбання, а також 
фінансування обладнання. 

Актуальною альтернативою банківському кредитуванню є кредитування 
сільськогосподарських підприємств кредитними спілками. Основними перевагами 
є можливість отримання коштів тими підприємствами, для яких недоступні кредити 
комерційних банків. Особливості функціонування кредитних спілок дають їм змогу 
краще працювати із сільськогосподарськими підприємствами, особливо невели-
кими за розміром, враховуючи специфіку галузі. 

Основними перевагами кредитних спілок є можливість надання невеликих 
кредитів, зростає матеріальна зацікавленість їхніх членів, підвищується їхнє 
соціальне становище [3]. Вибір сільськогосподарських підприємств на користь 
кредитної спілки можна пояснити простішою процедурою отримання позики, 
незначними додатковими витратами або їх відсутністю. Добра репутація і 
прибутковість бізнесу – визначальні умови для одержання позики. 

Проблемою кредитування у вітчизняних кредитних спілках є те, що вони 
працюють переважно зі споживчими потребами населення, надаючи кредити 
малого розміру через обмеженість своїх активів. Крім того, їхні відсоткові ставки 
все ще залишаються надто високими для сільськогосподарських підприємств. 
Важливою перешкодою також є те, що вони не мають права надавати позики 
юридичним особам. Тому ми вважаємо, що кредитні спілки в сучасному вигляді 
неспроможні задовольнити потреби сільськогосподарських підприємств у 
кредитуванні. 
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Висновки. Оскільки сільськогосподарські підприємства перебувають у 
досить складному фінансовому становищі, актуальним є питання пошуку 
нетрадиційних форм кредитування. Ми вважаємо, що такими можуть стати: 
форвард, форфейтинг, факторинг, лізинг, залученням кредиту в кредитних спілках. 
Нетрадиційні для України форми кредитування, на наше переконання, – одні з 
прогресивних напрямів відновлення технічного забезпечення сільськогосподар-
ського виробництва і  розширеного відтворення. 
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Розглянуто кредитні відносини в сільському господарстві. Описано нетра-

диційні форми кредитування сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано 
можливості їхнього використання в кредитуванні сільськогосподарських підпри-
ємств. 

Ключові слова: форвард, факторинг, форфейтинг, агролізинг, кредитні 
спілки. 

Nazar M. Nontraditional forms of agricultural enterprises crediting 
This article dwells upon crediting relations in the agricultural sphere. 

Nontraditional forms of crediting are described and their usage in agricultural enterprises 
crediting are substantiated. 

Key words: forward, factoring, forfeiting, agricultural leasing, credit unions. 
 
Назар М. Нетрадиционные формы кредитования сельскохозяйствен-

ных предприятий 
Рассмотрены кредитные отношения в сельском хозяйстве. Описаны 

нетрадиционные формы кредитования сельскохозяйственных предприятий. 



 

122 
 

Обосновано возможности их использования при кредитовании сельскохозяйст-
венных предприятий. 
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Постановка проблеми. Сільськогосподарське виробництво характе-

ризується високим ступенем ризиків, результатом дії яких є значні коливання 
стійкості й доходів підприємств. У багатьох розвинутих країнах держава активно 
підтримує сільське господарство, намагаючись у такий спосіб зменшити ризики 
сільськогосподарських виробників. Однак сьогодні лише державними інтервен-
ціями справі не зарадиш, тому на першому місці повинні стояти питання розробки 
та впровадження системи управління ризиками в основі механізму фінансової 
безпеки підприємства. Не менш важливим є об’єднання і консолідація зусиль 
керівників підприємств та органів державної влади з метою створення сприятли-
вого середовища для функціонування сільськогосподарських підприємств, усу-
нення перешкод, зменшення ризиків і захист їхніх фінансових інтересів. 

Для забезпечення належного рівня фінансової безпеки сільськогосподарських 
підприємств першочергово необхідно ідентифікувати джерела ризиків, характерні 
для галузі та обґрунтувати можливі наслідки. Для сільського господарства ця 
обставина має особливе значення, оскільки, крім звичайних ризиків, характерних 
для будь-якого виду підприємницької діяльності, сільському господарству властиві 
також ті, що пов’язані безпосередньо з особливостями його виробництва й 
середовища існування, тобто внутрішніх та зовнішніх умов. Ігнорування цих 
ризиків найчастіше призводить до погіршення фінансового стану та банкрутства 
підприємств. Це пов’язано з тим,  що дію деяких дестабілізуючих факторів та 
ризиків у багатьох випадках контролювати неможливо [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і методичні аспекти 
діяльності сільськогосподарських підприємств стали об’єктом дослідження низки 
вчених: О. І. Барановського, М. Я. Дем’яненка, П. А. Стецюка, М. Й. Маліка,         
В. Я. Месель-Веселяка, О. Є. Гудзь. Зокрема, вплив ризиків і загроз на стан 
фінансової безпеки підприємств висвітлено в працях В. Г. Андрійчука,                    
О. Ю. Єрмакова, С. М. Онисько, К. С. Горячевої, Л. А. Костирка, М. М. Ільчука,     
С. А. Навродського та ін. Незважаючи на значний внесок науковців у дослідження 
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багатьох аспектів сільськогосподарських підприємств, питання прогнозування та 
управління ризиками з метою забезпечення фінансової безпеки є недостатньо 
розглянуті та обґрунтовані. Сучасний фінансовий стан галузі вимагає подальших  
досліджень  щодо джерел ризиків, зокрема фінансових, їхньої систематизації з 
урахуванням специфіки функціонування сільськогосподарських підприємств.  

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є визначення особли-
востей та умов виробництва сільськогосподарських підприємств, узагальнення 
внутрішніх і зовнішніх ризиків, які впливають на їхній фінансовий стан та  
безпосередньо становлять загрозу фінансовій безпеці. 

Виклад основного матеріалу. Економічне середовище сільськогоспо-
дарських підприємств характеризується безперервним процесом розвитку, змін, 
оновлення та залежністю від природно-кліматичних умов, а також використання 
особливого ресурсу – землі, якій притаманна специфічна унікальна властивість – 
родючість. Використання землі тісно пов’язане із застосуванням засобів 
виробництва, без взаємодії яких процес виробництва в аграрній сфері взагалі 
неможливий, а його економічна ефективність залежить від раціонального 
поєднання цих засобів. Отож, земля як засіб виробництва в аграрній сфері має свої 
специфічні особливості, а саме: просторову обмеженість, родючість, незамінність. 
У результаті цього сільському господарству притаманні підвищені умови 
нестабільності порівняно з іншими галузями національної економіки [2, с. 7]. 

Забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств 
обов’язково повинно здійснюватися з урахуванням галузевих особливостей, серед 
яких виділяють такі п’ять груп (рис. 1):  

• інституційні особливості – визначають основні параметри розвитку 
сільськогосподарських підприємств, структурують стимули та інтереси учасників 
економічних відносин. До них відносять: відсутність у повному обсязі необхідної 
нормативно-правової бази у сфері регулювання відносин, що виникають з приводу 
виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; необхідність 
державної підтримки галузі; недостатній рівень і темпи розвитку інституційної 
інфраструктури та середовища сільського господарства, які б відповідали вимогам і 
потребам галузі; 

• економічні особливості – нерівномірне надходження обігових коштів 
протягом календарного року; недостатній рівень кредитування сільськогосподар-
ських підприємств комерційними банками; довший період окупності вкладених 
коштів; труднощі, пов’язані з плануванням та прогнозуванням  основних 
фінансово-економічних показників; 

• технологічні особливості – надмірна залежність від природно-
кліматичних умов; сезонність виробництва; висока матеріаломісткість; необхід-
ність використання спеціальної сільськогосподарської техніки; низька мобільність 
виробництва; необхідність залучення великих площ для розміщення основних 
засобів та зберігання виготовленої продукції; довший, порівняно з іншими 
галузями національної економіки, виробничий цикл; можливість псування 
продукції та обмежений термін її зберігання;  
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• соціальні особливості – нижчий рівень доходів та освіченості 
сільського населення порівняно з міським; розвалена соціальна та дорожня 
інфраструктури; відсутність побутового обслуговування сільського населення на 
належному рівні; відмінність між ключовими потребами сільських і міських 
жителів; відсутність робочих місць у сільській місцевості;  

• етнічні особливості – утворилися під впливом історичних подій і 
сформували характерний менталітет та економічне мислення сільського населення, 
який неможливо не враховувати в дослідженні фінансової безпеки [3, ст. 24–25]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. Групи особливостей сільського господарства. 
 
Серед визначених особливостей найвагоміша сезонність сільськогосподар-

ського виробництва. Ця особливість проявляється в переривчастому використанні 
робочої сили і засобів виробництва та нерівномірному надходженні продукції і 
доходів аграрних товаровиробників протягом року. Сезонний характер вироб-
ництва зумовлює специфічну організацію праці в зазначеній галузі (вищий рівень 
зайнятості працівників та підвищення коефіцієнта змінності техніки у напружені 
періоди весняно-літніх польових робіт, ніж у зимовий період). Дуже важливим є 
своєчасне виконання робіт (наприклад, сівба, збір урожаю, догляд тварин з 
інтервалами тощо). Якщо в промисловості несвоєчасне виконання технологічних 
операцій призводить до затримки виготовлення продукції, то в сільському 
господарстві – до прямих втрат продукції, погіршення її якості, великих втрат 
вкладеної в неї праці. А це відповідно позначається на фінансових результатах 
підприємництва. Крім того, сезонність і залежність від природних умов викликає 
необхідність створювати значні страхові запаси насіння, кормів на випадок 
неврожаю, спричиненого непередбачуваними обставинами. Потрібно врахувати й 
те, що значна частка сільськогосподарської продукції (наприклад, насіння та 
корми) не набуває товарної форми, а використовується в наступних циклах 
відтворення [4, с. 9–10]. Іншою, не менш важливою особливістю діяльності 
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сільськогосподарських підприємств, що впливає на фінансові результати, є рівень 
технічного забезпе-чення, оскільки сільське господарство – надзвичайно 
матеріаломістке й ресурсоза-тратне, а виробництво сільськогосподарської 
продукції вимагає використання відповідної спеціалізованої техніки, характерної 
суто для цієї галузі. Крім того, сільськогосподарську техніку інтенсивно 
використовують лише нетривалий період, а решту часу вона простоює, однак 
вимагає витрат на своє утримання й підтримання в робочому стані. 

Висока вартість сільськогосподарської техніки і відповідно відсутність 
платоспроможного попиту з боку сільськогосподарських підприємств; низька 
мобільність технічної бази порівняно з іншими видами економічної діяльності; 
низький рівень інвестиційної привабливості, що зменшує можливості модернізації 
та впровадження сучасної сільськогосподарської техніки – всі ці чинники 
обмежують можливості ефективного ведення сільського господарства й стають 
перешкодою на шляху забезпечення високого рівня фінансової безпеки 
підприємств [5]. Для сільськогосподарських підприємств надзвичайно важливою є 
стабіль-ність ситуації на ринку як сировини і матеріалів, так і 
сільськогосподарської продукції. Натомість її відсутність спричинює 
невизначеність та ризики в процесі виробничо-господарської діяльності. Отже, 
фінансова безпека визначається належним рівнем конкурентоспроможності 
підприємства, завоюванням і втриман-ням міцних позицій та переваг на ринку 
щодо основних конкурентів. 

Для сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах важливою є 
реалізація продукції за вигідними цінами. Проте продукція на шляху від виробника 
до кінцевого споживача проходить через надмірну кількість каналів розподілу 
(оптових, дрібнооптових, роздрібних тощо). Через недосконалість маркетингової 
стратегії або ж взагалі її відсутність, недостатню кількість потужностей для 
транспортування продукції до кінцевого споживача, відсутність приміщень, для 
належного зберігання продукції до моменту виникнення сприятливої кон’юнктури 
на ринку та необхідність швидкої реалізації продукції й погашення поточної 
кредиторської заборгованості більшість сільськогосподарських підприємств 
змушена звертатися до послуг посередників. Наявність великої кількості 
посередників на ринку створює ситуацію, за якої виробники сільськогосподарської 
продукції в процесі розподілу недоотримують значну частину прибутків, а отже, 
знижують свої резерви розвитку, і кінцевий споживач купує продукцію за 
завищеними цінами. Це, безперечно, негативно впливає на формування кінцевих 
фінансових показників діяльності підприємства та його конкурентоспроможність 
[3, с. 77–79]. Результати дослідження галузевих особливостей сільськогоспо-
дарських підприємств дали змогу визначити основні дестабілізуючі ризики 
фінансової безпеки відповідно до джерела походження (рис. 2). 

Найбільш негативно впливають на фінансовий стан і рівень безпеки 
сільськогосподарських підприємств ризики зовнішнього середовища, серед яких 
виділяють природно-кліматичні, ризики фінансової і комерційної діяльності. Вони 
є об’єктивними через невизначеність зовнішнього середовища стосовно підприєм-
ства. Невизначеність зумовлена тим, що залежить від множини змінних, поведінку 
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яких не завжди можна точно передбачити, виникає за зміни ділових стадій 
економічного циклу, кон’юнктури фінансового ринку, тобто ситуацій, на які 
підприємство у процесі своєї діяльності вплинути не може. До групи цих ризиків 
відносять погодні умови, рівень інфляції, відсоткові ставки, валютні та цінові 
коливання, податкові ставки та ін.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Ризики сільськогосподарських підприємств за джерелом походження.* 
*Складено автором  на основі опрацьованих джерел [1-8]. 

Ризики сільськогосподарських підприємств  
(за джерелом походження) 

• Висока кредитомісткість і матеріалоємність галузі. 
• Недотримання технічних, технологічних, екологічних та агротехніч-
них умов сільськогосподарського виробництва. 
• Неефективний фінансовий менеджмент і маркетингова політика, 
відсутність фінансового планування у сільськогосподарських підприєм-
ствах. 
• Необхідність залучення висококваліфікованих кадрів, високий 
рівень завантаження трудових ресурсів, низька мотивація праці. 
• Зниження якості ґрунтів, врожайності сільськогосподарських 
культур, продуктивності тварин, фізичний та моральний знос техніки. 
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• Соціально-політичні ризики: політична нестабільність, зміни 
правового регулювання земельних відносин і підприємницької 
діяльності, недостатній рівень розвитку інституційної інфраструктури, 
соціокультурні чинники, криміногенний фактор. 
• Трудові та інтелектуальні ризики: вікова структура населення, 
міграція робочої сили, низький рівень розвитку технологій. 
• Інвестиційні: низький рівень інвестиційної привабливості та  
правового захисту інвесторів. 
• Комерційні ризики: недосконалість ринкової й транспортної 
інфраструктури; нестабільність цін та попиту; зниження 
платоспроможності покупців, посилення конкурентної боротьби, 
контрактні ризики. 
• Фінансово-економічні ризики: відсутність спеціалізованих 
банківських установ, що орієнтовані на роботу зі сільськогосподар-
ськими підприємствами; високі відсоткові ставки за кредитами, 
валютні коливання, інфляція, податкові ставки. 
• Природно-кліматичні ризики: сезонність виробництва, погодні 
умови, стихійні лиха, ґрунтові властивості, інфекційні захворювання 
рослин і тварин. 
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Внутрішні ризики залежать від особливостей галузі та діяльності кожного 
підприємства, пов’язані з некваліфікованим фінансовим менеджментом і значною 
мірою можуть бути усунені за рахунок ефективного управління. Варто зазначити, 
що ці ризики двояко впливають на розвиток сільськогосподарських підприємств: з 
одного боку, мають дестабілізуючий вплив на їхню діяльність, а з іншого – 
спонукають до пошуку ефективних методів боротьби з ними. 

Висновки. У середовищі функціонування сільськогосподарських вироб-
ників існує сукупність ризиків та загроз, під впливом яких формуються основні 
аспекти діяльності підприємств і від яких залежить кінцевий фінансовий результат. 
За характером і джерелом походження їх можна віднести до категорії тих ризиків, 
що становлять небезпеку завдання збитку підприємству, втрати платоспроможності 
й стійкості, тобто до ризиків фінансової безпеки.  

Крім ризиків виробничо-господарської діяльності, суттєвий вплив на фінан-
совий стан підприємств мають ризики зовнішнього середовища, чинниками яких є 
соціально-політична та економічна ситуація в країні, ринкова інфраструктура, стан 
інвестиційного клімату, природно-кліматичні особливості регіонів.  Фінансову 
безпеку підприємства слід розглядати як ступінь гармонізації в часі та просторі 
фінансових інтересів підприємства з інтересами складових навколишнього 
середовища – держави, ринку, конкурентів. Чітка ж ідентифікація ризиків та 
визначення методів і способів їх локалізації є передумовою надійного, ефективного 
та збалансованого сільськогосподарського виробництва й забезпечення фінансової 
безпеки. 
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Солонка О. Особливості сільськогосподарського виробництва та 
пов’язані з цим ризики фінансової безпеки 

Висвітлено проблеми забезпечення фінансової безпеки сільськогос-
подарських підприємств. З огляду на актуальність проблем досліджено галузеві 
особливості підприємств аграрного сектору економіки. Вагоме значення серед 
згаданих особливостей мають сезонність виробництва, природно-кліматичний 
чинник, рівень фінансового й технічного забезпечення підприємств. Досліджено та 
узагальнено основні види зовнішніх і внутрішніх ризиків, що становлять загрозу 
фінансовій безпеці сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: фінансова безпека, сільськогосподарські підприємства, 
галузеві особливості, зовнішні і внутрішні ризики.  
 

Solonka O. Peculiarities of agricultural production and connected with them 
risks of financial security 

The article deals with  the problems of ensuring the financial security of 
agricultural enterprises. Given the urgency of this problems, the author discusses the 
industry characteristics of the agricultural sector. The most important among this features 
are the seasonality of production, natural-climatic factor, the level of financial and 
technical providing of the agricultural enterprises. The author had studied and 
summarized the main types of the significant internal and external risks that threaten the 
financial security of agricultural enterprises. 

Key words: financial security, agricultural enterprises, industry characteristics, 
internal and external risks. 

 
Солонка О. Особенности сельскохозяйственного производства и 

связанные с этим риски финансовой безопасности  
Рассмотрены проблемы обеспечения финансовой безопасности сельско-

хозяйственных предприятий. С учетом актуальности проблем исследованы отрас-
левые особенности предприятий аграрного сектора экономики. Большое значение 
среди упомянутых особенностей имеют сезонность производства, природно-клима-
тический фактор, уровень финансового и технического обеспечения предприятий. 
Исследованы и обобщены основные виды внешних и внутренних рисков, представ-
ляющих угрозу финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, сельскохозяйственные 
предприятия, отраслевые особенности, внешние и внутренние риски. 
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Постановка проблеми. Для України характерні значні масштаби та 

інтенсивність використання природно-ресурсного потенціалу. Плата за спеціальне 
використання природних ресурсів є важливою складовою економічного механізму 
природокористування, який формується в Україні з початку 90-х років минулого 
століття. Платежі формувалися на базі рентної методології і за змістом та 
спрямуванням коштів розглядалися передусім як природовідтворювальні та 
природоохоронні, але на сьогодні вони цю функцію втратили.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці розробили низку 
пропозицій щодо запровадження рентних платежів на загальнодержавному та 
місцевому рівнях та створення на їхній основі цільових фондів. Зокрема над цим 
питанням працювали Б.  М. Данилишин, В. С. Міщенко, Л. С. Гринів та ін. 

Постановка завдання. Завдання нашого дослідження – висвітлити 
проблеми чинного фінансового механізму розвитку рекреаційних територій та 
запропонувати основні шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. В Україні створений фінансовий механізм у 
сфері природокористування, де природно-ресурсна рента як складова суспільного 
доходу реалізується в різних формах платності природокористування [4, с. 201]. 
Принцип платності природокористування застосовується до спеціального 
використання природних ресурсів: землі, надр, водних ресурсів, лісових ресурсів, 
диких тварин, рибних та інших живих водних ресурсів, радіочастотного ресурсу. 
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 43, 45 
і 46) визначено платежі природовідтворювального та природоохоронного 
характеру. За чинним податковим законодавством, плата за землю та користування 
сировинно-мінеральними ресурсами не є складовою екоресурсних платежів. Проте 
плата за природні ресурси має місце в структурній частині екоплатежів і стосується 
впливу їхньої експлуатації на екологічну стабільність довкілля. 

Згідно зі ст. 36 Земельного кодексу України використання земель в України 
є платним. Власники земель та землекористувачі можуть здійснювати плату за 
землю у вигляді земельного податку або орендної плати, які диференційовані 
залежно від якості та місцеположення земельної ділянки, виходячи з кадастрової 
оцінки земель. Плата за землю та землекористування встановлюється Законом 
України «Про плату за землю» й перебуває у компетенції Державного комітету 
України по земельних ресурсах та місцевих органів влади. Ці платежі стимулюють 
раціональне природокористування, охорону, відтворення та освоєння земель [7]. 

Система платежів за використання природних ресурсів виконує функцію 
акумулювання частини доходу від природокористування і передачі її державному 
та місцевим бюджетам. Платежі за використання природних ресурсів і 
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надходження до бюджетів усіх рівнів запроваджувалися за збереження ставок щодо 
інших видів оподаткування. Відсутній спеціальний механізм вилучення додатко-
вого прибутку, у тому числі прогресивного оподаткування надприбутку монопо-
лістів у сфері природокористування [3, с. 34]. 

Надходження плати за користування природними ресурсами сприятиме 
вживанню природоохоронних заходів у необхідних обсягах. Цьому має сприяти 
вирішення на законодавчому рівні питання щодо спрямування частки рентних 
платежів для відновлення природно-ресурсного потенціалу. Органи виконавчої 
влади та органи місцевого самоврядування повинні встановити додаткові вимоги 
щодо виконання заходів з відтворення природно-ресурсного потенціалу. 

Встановлені в Україні платежі за викиди, скиди та розміщення відходів 
також не покривають збитків, завданих довкіллю. Формування фондів фінансових 
ресурсів за рахунок податкових платежів для інвестування природоохоронних 
заходів обмежені і за своїм фіскальним характером не виконують основної функції 
– стимулюючої. Штрафи й штрафні платежі за перевищення гранично допустимих 
викидів, скидів та розміщення відходів (викиди промислових та побутових відходів 
понад поглинальну місткість земельної території) повинні бути досить високими, а 
не символічними, щоб природокористувачам було вигідніше не порушувати 
екологічну стабільність довкілля, ніж забруднювати його, справно сплачуючи 
символічні штрафи, визначені чинним природоохоронним законодавством. 

Через суперечливість і невідповідність різних законодавчо-нормативних 
актів існуючий фінансовий механізм спрацьовує як антистимулюючий. Адже за 
таких умов природокористувачам вигідніше здійснювати різні фіскальні екологічні 
платежі, ніж витрачати великі суми на природоохоронні заходи [1, с. 34]. 

Основна перевага системи екологічних платежів полягає в тому, що вона 
дає змогу концентрувати кошти для виконання найважливіших завдань 
природоохоронного характеру. Система екологічних платежів виконує дві основні 
функції: по-перше, збору, накопичення і зосередження необхідних фінансових 
ресурсів для реалізації заходів природоохоронного характеру; по-друге, 
формування економічних мотивів екологізації процесів виробництва і суспільства 
[4, с. 169]. 

Аналіз чинних фінансових інструментів екологічного спрямування  дає 
змогу запропонувати одну з форм фінансового забезпечення екологічного 
спрямування – рентні надходження, а  саме плату від використання рекреаційних 
ресурсів як плату за погіршення якості довкілля внаслідок антропогенного і 
техногенного навантаження. 

Рентні платежі за використання ресурсів довкілля є одним із дієвих 
екологічних важелів. Пріоритетним напрямом формування дієвої системи рентного 
екологічного регулювання слід вважати фінансово-економічне заохочення 
(стимулювання) суб’єктів господарювання до зниження ними обсягів шкідливих 
викидів, скидів та утворення відходів. Це пов’язано з розширенням і зміцненням 
засобів екологічного оподаткування, а також із впровадженням видачі терито-
ріальними органами охорони навколишнього природного середовища інтегрованих 
дозволів на забруднення для суб’єктів господарювання. 
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Фактично ж держава продовжує надавати субсидії більшості природокорис-
тувачів, що призводить до недостатності заходів з ефективного відтворення 
природно-ресурсного потенціалу та деформує процеси структурної перебудови 
економіки. Удосконалення рентних відносин на сучасному етапі доцільно здійсню-
вати внесенням окремих норм до проекту Податкового кодексу України. 

Чинна податкова система земельних платежів недосконала ні з фіскальної 
точки зору, ні з позицій раціонального землекористування. Одним з основних її 
недоліків є велика кількість пільговиків. За дослідженнями вчених, земельний 
податок сплачується лише з третини всіх земель України. Доречно зазначити, що 
нижня межа орендної плати за землю встановлена державою на рівні 1-1,5 % від 
показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель [3, с. 57]. 
За таких обставин і обсяги надходжень від земельного податку недостатні. 

На сьогодні в прихованому вигляді рентна частина доходів стягується через 
податок на прибуток (диференціальна рента), незначною мірою через податок на 
додану вартість, експортне мито. Значна частина доходу від експлуатації 
природних ресурсів не контролюється державою і не надходить до державного та 
місцевих бюджетів. Встановлення ренти має на меті збільшення загальнодержавних 
надходжень, зокрема в рамках спеціального фонду для забезпечення охорони й 
відтворення природних ресурсів. 

Рекреаційна сфера також є потенційним джерелом ренти. На сьогодні в 
економічній теорії не склався єдиний підхід до методики здійснення аналізу та 
оцінки природних ресурсів і визначення вартості як плати від використання 
рекреаційних територій. Розроблено різні методики щодо визначення нормативної 
ціни природних ресурсів, земель і платежів за їх використання [2; 3]. 

Механізми диференційованого підходу до оцінки і системи плати за 
рекреаційні ресурси передбачено ст. 18 Закону України «Про курорти» як плату за 
спеціальне використання природних лікувальних ресурсів, яка здійснюється 
відповідно до Закону України «Про надра» [5]. Передбачається виділення категорій 
особливо цінних та унікальних природних лікувальних ресурсів, що мають 
обмежене поширення, а також загальнопоширених лікувальних ресурсів на 
територіях загальнодержавного та місцевого значення, що створює передумови для 
застосування рентної методології до встановлення системи їхнього платного 
використання, хоча практично вони не реалізовані. 

Закони України «Про курорти» [6] та «Про місцеве самоврядування» 
визначають справляння курортного збору з осіб, які прибули за путівками та 
курсівками в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати та інші санаторно-курортні 
установи. Цей збір належить до місцевих неподаткових надходжень. Граничний 
його розмір не може перевищувати 10 % неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян і справляється в триденний термін від дня прибуття осіб за путівками [4, 
с. 65]. Курортний збір у доходах місцевих бюджетів досить незначний й не 
стимулює природоохоронну діяльність рекреаційних територій. 

Висновки. Аналіз чинних фінансових інструментів у сфері рекреаційного 
природокористування виявив недосконалість чинної системи оподаткування, 
зокрема неузгодженість її з природоохоронним законодавством у питаннях плат-
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ності і надання стимулюючих пільг. Існуюча система платежів за спеціальне 
використання природних ресурсів та за забруднення навколишнього природного 
середовища не запобігає забрудненню довкілля та не стимулює розвиток раціо-
нального природокористування.  

Одним із важливих напрямів забезпечення збалансованого розвитку на 
рекреаційних територіях є поширення рентних відносин. У цьому напрямі 
передбачається підвищення ролі рентних платежів від використання рекреаційних 
територій, удосконалення механізму їх використання, а також створення на цій 
основі додаткових фінансових джерел. 
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Нестеренко Г., Красовська Г. Аналіз чинного фінансового механізму 

розвитку рекреаційних територій  
Проведено аналіз чинного фінансового механізму розвитку рекреаційних 

територій та запропоновано шлях щодо його вдосконалення. Визначено необхід-
ність активного державного втручання у процес ефективного використання рекреа-
ційних територій. 

Ключові слова: рекреаційні території, земельні відносини, рентний дохід, 
державне регулювання. 

 
Nesterenko H., Krasovska H. Analysis of the acting financial mechanism of 

development of recreational territories 
The analysis of the acting financial mechanism of development of recreational 

territories and the ways of it perfection are offered. Certainly necessity of active state 
interference for the process of the effective use of recreational territories. 
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Нестеренко Г., Красовская Г. Анализ действующего финансового 
механизма развития рекреационных территорий 

Проведен анализ действующего финансового механизма развития 
рекреационных территорий и предложен путь его усовершенствования. Определена 
необходимость системного государственного вмешательства в процесс эффектив-
ного использования рекреационных территорий.  

Ключевые слова: рекреационные территории, земельные отношения, 
рентный доход, государственное регулирование. 
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Постановка проблеми. Особливістю сучасного стану розвитку вітчизняної 
економіки є її кризовий характер, спричинений впливом чинників зовнішнього і 
внутрішнього середовища. 

В умовах економічної кризи різко зростає ступінь ринкової невизначеності, 
що негативно позначається на діяльності окремих підприємств, галузі та економіки 
України загалом. Особливо гостро ці проблеми впливають на діяльність аграрних 
підприємств, оскільки вони мають враховувати і особливості конкурентного 
(ринкового) середовища, і специфіку функціонування галузі. Саме тому постає 
необхідність аналізу теоретико-аналітичних основ маркетингової діяльності 
підприємств аграрної сфери з метою виявлення основних шляхів підвищення 
ефективності маркетингових заходів вдосконалення їх господарської діяльності [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 
маркетингової діяльності зробили такі вчені-економісти, як Н. В. Бутенко,             
Ю. Б. Іванов, В. Н. Жмайлов, Ю. І. Данько, Н. М. Тюріна, І. В. Сіменко, В. В. Писа-
ренко, П. Т. Саблук, М. Ф. Соловйов, В. М. Трегобчук, В. В. Юрчишин та багато 
інших, які стверджували, що маркетинг є основною ланкою діяльності підприємців 
у гострій конкурентній боротьбі за передові позиції на ринку товаровиробництва. 

Постановка завдання. Завдання нашого дослідження – окреслення 
теоретичних основ використання інструментів підвищення ефективності маркетин-
гових важелів у діяльності аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. В умовах поширення кризових явищ на 
сучасному етапі розвитку економіки України актуальною стає проблема 
формування раціональної структури маркетингу в аграрних підприємствах. 

Формування та оптимізація маркетингової структури управління в сільсько-
господарських підприємствах набули особливої значущості, оскільки ринкові 
відносини дедалі більше стають основними чинниками регулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції. Створення маркетингових структурних одиниць 
має базуватися на засадах комплексності, системності та раціоналізації 
організаційних підходів. На практиці формування маркетингової структури 
базується на створенні маркетингового відділу або служби, що існуватиме на 
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засадах органічних взаємозв’язків з іншими підрозділами підприємства. Марке-
тингові дослідження сільськогосподарських підприємств дають змогу розробити 
стратегії для окремих сегментів ринку на підставі даних про кон’юнктуру кожного 
окремого ринку, встановити фінансові цілі на підставі прогнозу ціни реалізації 
товару, розробити стратегію комунікації та заходи щодо просування товарів на 
ринку, встановити перспективні цілі та розробити стратегію розвитку аграрного 
підприємства [2].  

Аграрним підприємствам варто враховувати особливості і слабкі сторони 
розвитку маркетингу в аграрній сфері та специфіку цієї галузі, зокрема специфіку 
товарів, невідповідність циклів виробництва, робочого часу й термінів придатності 
і споживання, залежність від природно-кліматичних чинників, застарілість 
виробничих фондів і технологій тощо [3]. 

Основне завдання маркетингу полягає у завоюванні ринків збуту продукції. 
Для цього сільськогосподарські товаровиробники як безпосередні суб’єкти ринку 
агропродовольчих товарів мають турбуватися про підвищення своєї 
конкурентоспроможності в умовах товарної конкуренції.  

Ефективність прийняття управлінських рішень у маркетинговій діяльності 
підприємств (в тому числі сільськогосподарських) повною мірою залежить від 
ступеня розвитку маркетингу та розробки його організаційно-економічних засад. 
Рішення стосовно випуску нової продукції, рівня цін, інших чинників завжди 
лежать у площині функціонування комплексу маркетингу. Прийняття таких рішень 
є неможливим без повноцінного інформаційного забезпечення, яке повною мірою 
задовольняє процес дослідження ринку як функціональна сфера маркетингового 
управління ефективністю виробничо-збутової діяльності, а комплекс 
маркетингових засобів, який охоплює управління маркетингом, відповідає за 
механізм реалізації цих управлінських рішень. 

Під результатами маркетингової діяльності найчастіше розуміють кількість 
залучених нових клієнтів, кількість зацікавлених клієнтів із-поміж існуючих, 
частоту звернень клієнтів до підприємства, кількість успішних контактів тощо. 

Виділяють чотири відокремлені групи методів оцінки ефективності 
маркетингової діяльності:  

1. Кількісні (фактографічні) – передбачають порівняння результативних 
показників маркетингової діяльності з витратами на її здійснення: 

– рентабельність інвестицій у маркетинг; 
– оцінка вартості бренду; 
– оцінювання ринкового успіху компанії у зоні конкурентів;  

2. Соціологічні – націлені на використання інструментів прикладної 
соціології, а саме на розробку соціологічних досліджень і проведення їх відповідно 
до програм оцінювання комунікацій;  

3. Експертні (суб’єктивні) – передбачають використання спеціальних знань і 
практичного досвіду експертів для отримання загальних суджень про ефективність 
маркетингової діяльності підприємства переважно у вигляді оцінок у балах;  

4. Якісні – засновані на проведенні аудиту маркетингу – це всеосяжна, 
систематична, незалежна та періодична перевірка зовнішнього середовища 
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маркетингу, цілей, стратегій та конкретних напрямів маркетингової діяльності 
підприємств загалом та їх окремих структурних підрозділів. Повнішу оцінку 
ефективності маркетингу можна здійснити за допомогою визначення та аналізу 
специфічних показників ефективності управлінських заходів, серед яких, 
наприклад, ефективність поточних витрат на впровадження комплексу маркетингу, 
ефективність маркетингових процесів, ефективність використання управлінських 
ресурсів [4]. 

Для оцінки ефективності маркетингу використовують методики, які 
зорієнтовані на якісний аналіз маркетингової діяльності підприємств: ступінь 
адаптованості стратегії в певний період часу до конкретного сценарію розвитку 
зовнішнього середовища; співвідношення частки прибутку або доходу, отриманого 
завдяки маркетинговій діяльності, та пов’язаних із цим витрат; відношення 
економічного ефекту, одержаного за результатами реалізації логістичної концепції, 
до обсягу капіталу, що інвестований у логістику; ранжування важливості 
повідомлень, що дає змогу розглядати найважливіші з них насамперед. 

Кожна з розглянутих методик має свої власні критерії оцінки ефективності 
маркетингової діяльності, засновані на якісних і кількісних показниках. Вважаємо, 
що на сьогодні не має єдиної думки щодо вибору критеріїв класифікації методик, 
які повинні братися до уваги під час оцінювання ефективності маркетингової 
діяльності [5].  

Оцінка ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств 
здійснюється за напрямами, показаними на рисунку. 

Для підвищення ефективності маркетингової діяльності агроформувань 
пропонується розглядати формування організаційно-економічних засад розвитку 
маркетингу аграрних підприємств та розробку шляхів їх вдосконалення в контексті 
забезпечення реалізації трьох функціональних напрямів:  

– оптимізація організаційно-економічних відносин маркетингової діяльності 
аграрних підприємств;  

– гармонізація управління маркетинговими перетвореннями в механізмі 
функціонування підприємств;  

– активізація вертикальних і горизонтальних відносин у процесі 
маркетингової діяльності. 

Висновки. Оцінка ефективності маркетингової діяльності повинна бути 
якомога конкретнішою, результати аналізу – точно визначеними, оскільки вони 
слугуватимуть інформаційною основою для прийняття рішень керівниками 
аграрних підприємств. Кількість і перелік показників ефективності є індиві-
дуальними для кожного підприємства й залежать від виду бізнесу, етапу розвитку 
фірми, стану ринку тощо. Крім того, ефективність маркетингової діяльності 
потрібно оцінювати за тривалий період, а не за результатами поточної діяльності, 
тому що високі результати одного року можуть бути зумовлені сприятливими 
обставинами, а не ефективною роботою маркетингової служби. 
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Рис. 2. Напрями оцінки ефективності маркетингової діяльності  
аграрних підприємств. 

 
Отож, кожен із розглянутих підходів має свої переваги і недоліки, 

виявляється більш придатним для досягнення різних цілей оцінки від надання 
кількісних оцінок ефективності маркетингових заходів до інтегральної оцінки 
маркетингової діяльності.  

Розрахунок точних показників дасть змогу приймати правильні рішення 
щодо підвищення ефективності й якості маркетингової діяльності підприємств. 

Отже, використання різноманітних методів оцінювання в комплексі 
допомагає оцінити, наскільки ефективно ведеться маркетингова діяльність на 
підприємствах, доцільність вживання тих чи інших маркетингових заходів, а також 
обґрунтувати їх значення для діяльності підприємств загалом і для кожного виду 
діяльності зокрема. Розрахунок точних показників дасть змогу прийняти правильні 
рішення щодо підвищення ефективності й якості маркетингової діяльності 
підприємств. 
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Постановка проблеми. Сьогодні залишається актуальною проблема вибору 
ефективних каналів збуту сільськогосподарської продукції, визначення оптималь-
ного рівня процесів, засобів розподілу, що є запорукою успіху господарства на всіх 
рівнях його функціонування. Результатом діяльності підприємства є показники 
ефективності вирішення конкретних поставлених питань, одним із найважливіших 
з-поміж яких є питання щодо системи управління збутовою діяльністю підприєм-
ства в умовах посилення конкуренції на ринках збуту, підвищення витрат, які 
пов’язані з реалізацією та просуванням тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання збуту сільськогоспо-
дарської продукції на ринку, а також ролі держави у прийнятті відповідних рішень 
щодо розвитку сільського господарства досліджували як іноземні, так і вітчизняні 
науковці: Л. Балабанова, С. Близнюк, Д. Джоббер, П. Гайдуцький, В. Кардаш,        
Ф. Котлер, В. Наумов, Дж. Ланкастер, Р. Ланкар, А. Павленко та ін. Але, на жаль, 
канали збуту досі не отримали належної уваги і розгляду в наукових працях. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є пошук рішень проб-
леми збутової діяльності підприємства, виявлення характерних особливостей фор-
мування каналів збуту послуг та визначення сучасних методів стимулювання збуту 
для підвищення конкурентоспроможності підприємства на міжнародних ринках, 
обґрунтування напрямів вдосконалення організації збуту та реалізації продукції 
агроформуваннями. 

Виклад основного матеріалу. Збутова діяльність сільськогосподарських 
підприємств є складним і багатогранним процесом і вимагає постійного аналізу й 
удосконалювання. Першочерговим завданням сільськогосподарських підприємств є 
створення ефективної збутової системи, яка б враховувала інтереси регіональних 
виробників. Вона повинна передбачати виконання низки теоретичних і методико-
прикладних завдань, пов’язаних з економічним оцінюванням збутової діяльності, 
проведенням системних досліджень кон’юнктури ринку, плануванням стратегії 
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розвитку збутової діяльності, формуванням аналітичного й інформаційного 
забезпечення тощо [2]. 

У процесі розвитку економічних відносин окремі форми збуту продукції 
стають гальмівними або ж застарілими, чи недосконалими. Це потребує нових 
форм розподілу чи реконструкції чинних напрямів збуту або повноцінного їхнього 
оновлення. Значення кожної з форм просування продукції визначається її 
економічним змістом, організаційно-економічними умовами розподілу, виробничо-
економічними взаємозв’язками, а також місцем, яке посідає товар на ринку 
сільськогосподарської продукції. Збутову політику підприємства потрібно 
розглядати як цілісну систему виробництва продукції, що має на меті організацію 
руху товарів до кінцевого споживача. У виробника завжди виникає дилема щодо 
вибору каналу руху товарів. Основна умова при цьому – доступність для 
підприємства. Визначаючи, яку маркетингову політику збуту обрати, необхідно 
ретельно проаналізувати всі фінансові питання, а також усі можливі витрати 
підприємства.  

Здійснюючи вибір на користь того чи іншого каналу розподілу, 
товаровиробникам треба звертати особливу увагу на фактори, що безпосередньо 
впливають на прямі чи непрямі канали збуту [4]. 

До факторів, що зумовлюють використання прямих каналів збуту, можна 
віднести: характеристики товару; бажання працювати зі споживачем напряму, без 
посередників; наявність конкретних заявок споживачів; відсутність у посередників 
умов та можливостей щодо зберігання продукції; високі відсоткові ставки або 
націнки у посередників за просування продукції; невелику кількість споживачів. 

До факторів, що зумовлюють використання непрямих каналів збуту, на 
нашу думку, належать: нестабільність фінансового середовища підприємства;  
відсутність досвіду щодо продажу продукції; розпорошеність покупців у різних 
зонах регіону; продукція є уніфікована, що не потребує прямого контакту зі 
споживачем; використання фінансових ресурсів в інших напрямах діяльності 
підприємства [1]. 

Для виходу товаровиробника на цільовий ринок насамперед необхідно 
означити конкретні цілі підприємства щодо каналів розподілу. Кожен товаро-
виробник розробляє цілі, узгоджуючи їх з умовами, які зумовлені побажаннями 
покупців, особливостями товарів, посередниками, конкурентами, політикою 
підприємства, зовнішніми та внутрішніми факторами. Покупці впливають на 
формування каналу розподілу залежно від ступеня концентрації їх на місцевих 
ринках, частоти здійснення покупок та інших факторів. Тип посередників впливає 
на формування каналу розподілу стосовно їхньої здатності виконувати специфічні 
завдання. Обсяг виробництва визначає розмір ринків і відповідно можливість 
використання посередників, а фінансові ресурси дають змогу визначитись 
підприємству щодо здійснення певних маркетингових функцій самостійно або ж ні.  

Отже, будь-яка система каналів розподілу формується під впливом місцевих 
умов та можливостей господарства, з цього й має виходити товаровиробник, 
приймаючи рішення щодо каналів розподілу [5]. 
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Впровадження цілеспрямованої збутової політики передбачає організацію і 
формування збутових мереж, спроможних охоплювати цільовий ринок, швидко й 
ефективно збувати обсяги продукції, адекватні виробничим потужностям. Збутова 
політика пов’язана з проблемами залучення посередників, договірними відноси-
нами, визначенням форм і типів збуту, пропозиції підприємства з огляду на 
специфіку продукції, умов конкретного цільового ринку та збутової політики 
конкурентів. Ствердно можна казати, що за низьких цін або ж зниження цін на 
сільськогосподарську продукцію при збуті товаровиробники матимуть колосальні 
втрати доходів, що у свою чергу призведе до скорочення обсягів виробництва 
сільськогосподарських товарів в області, а в гіршому – й до ліквідації деяких 
агропідприємств. Отож, питання про збут продукції є принципово важливими для 
товаровиробників. 

Цілі збуту продукції виходять із цілей підприємства, серед яких приваблює 
максимізація прибутку. Досягнення максимального прибутку можливе лише за 
умов успішного вирішення таких питань у сфері збуту: оптимальне завантаження 
виробничих потужностей замовленнями споживачів; вибір раціональних каналів 
розподілу товароруху; мінімізація сукупних витрат у господарському циклі товару, 
включаючи витрати післяпродажного обслуговування та споживчого сервісу [3]. 

Висновки. Отже, вибір каналів збуту продукції є важливим етапом роботи 
підприємства. Це правильна, чітка і скоординована діяльність, що планується й 
організовується заздалегідь, до початку самого виробництва. Це дасть змогу 
підвищити конкурентоспроможність агропродукції, а також завоювати стійкі й 
непорушні позиції щодо діяльності інших підприємств на ринку 
сільськогосподарської продукції. 
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вдосконалення збутової діяльності сільськогосподарських підприємств 
У сучасних умовах господарювання актуальним питанням сільськогоспо-

дарських товаровиробників є збутова діяльність підприємства. Розглянуто напрями 
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збутової діяльності сільськогосподарських підприємств, а також проаналізовано 
особливості вдосконалення збутової діяльності при виході підприємства на ринок. 

Ключові слова: організація збутової діяльності, збут продукції, канали 
збуту, сільськогосподарські підприємства. 

 
Bruh О., Bernatska І., Mityushkina Н. Marketing principles of improvement 

the sales activity of agricultural enterprises 
In the current economic conditions the current issues of agricultural producers are 

marketing the enterprise. In article marketing trends of agricultural enterprises and 
analysis features improve sales activity at the exit on the market. 
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шенствования сбытовой деятельности сельскохозяйственных предприятий 
В современных условиях хозяйствования актуальным вопросом является 

сбытовая деятельность предприятия. В статье рассмотрены направления сбытовой 
деятельности сельскохозяйственных предприятий, а также проанализированы 
особенности совершенствования сбытовой деятельности при выходе предприятия 
на рынок. 

Ключевые слова: организация сбытовой деятельности, сбыт продукции, 
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Постановка проблеми. Функціонування підприємства на сучасному рівні 

розвитку ринкових відносин складно уявити без ефективної діяльності системи 
маркетингових комунікацій, яка дає змогу отримувати необхідну інформацію для 
прийняття відповідних управлінських рішень. 

Значення комунікацій для вітчизняних підприємств та організацій різних 
форм власності беззаперечне. При цьому необхідно визначити межі й сутність 
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зазначеного напряму діяльності. Проте сучасна практика показує, що маркетингові 
комунікації сприймаються зазвичай як допоміжна діяльність, часто ототожнюються 
лише з просуванням продукції, застосовуються відособлено, а не в комплексі з 
іншими елементами маркетингу, подекуди завдання окремих комунікаційних 
інструментів суперечать іншим. Відповідно це призводить до зниження сприйняття 
маркетингових комунікацій, ускладнення їх інтеграції в систему управління 
підприємством, а відтак до неефективності. Але саме використання маркетингових 
комунікацій є одним зі шляхів формування таких механізмів управління підпри-
ємством, які б забезпечили його ефективне функціонування в умовах ринкової 
економіки. При цьому внутрішні комунікації відіграють провідну роль у розвитку 
підприємства, адже якість обміну інформацією може прямо вплинути на 
формулювання цілей організації й ступінь їхньої реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню маркетингових 
комунікацій у діяльності підприємств присвячені праці провідних вітчизняних і 
зарубіжних учених, а саме: Д. Аакера, Дж. Бернета, Б. Берлесона, Г. Стейнера,      
Дж. Л. Лейхіффа, Б. З. Мільнера, А. Войчака, Т. Примака, Г. Почепцова, О. Фисуна, 
Н. Григор’євої, М. Плотнікова, В. Різуна, В. Реви та ін. 

Постановка завдання. Основним нашим завданням є з’ясування особли-
востей функціонування системи маркетингових комунікацій в сучасному динаміч-
ному середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне стратегічне управління підприєм-
ством, яке функціонує в умовах розвинених ринкових відносин і конкуренції, 
пріоритетності потреб споживача, може бути реалізоване тільки за допомогою 
добре організованої комунікаційної системи. Комунікації в маркетинговій діяль-
ності виконують особливо важливу роль, оскільки в сучасних умовах вони висту-
пають ключовим фактором конкурентоспроможності організації, створюючи пози-
тивний образ компанії серед споживачів і розповсюджуючи інформацію про товари 
й послуги фірми.  

Для того щоб ефективно проектувати та управляти маркетинговими комуні-
каціями на підприємствах, виконувати практичні завдання, які пов’язані з органі-
зацією комунікаційної взаємодії підприємства із зовнішнім оточенням, необхідно 
глибоко усвідомити природу цього явища, визначитися зі сутністю базових 
категорій та основних проблем теорії комунікацій. 

Дослідження теоретичних засад внутрішніх комунікацій підприємств 
передусім вимагає визначення сутності поняття «маркетингові комунікації». 
Практично всі вітчизняні й зарубіжні автори праць з маркетингу намагаються дати 
їм власне визначення. Найбільш відомі показано в таблиці. 

На основі систематизації та критичного аналізу представлених в 
економічній літературі трактувань терміна «маркетингові комунікації» можна 
запропонувати актуальніше його визначення, відповідно до якого маркетингові 
комунікації – механізми вироблення та донесення інформації необхідного компанії 
змісту до її цільової аудиторії. Кінцевою метою маркетингових комунікацій є 
формування й динамічне підтримування позитивного іміджу, бренду компанії-
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виробника, її товарних марок, спонукання цільової аудиторії до здійснення 
покупок. 

Таблиця 
Визначення поняття «маркетингові комунікації» 

№ 
з/п Автор Визначення 

1 Акша Р. Маркетингові комунікації – це зв’язок (стійкий, 
тимчасовий або разовий) між учасниками та 
елементами маркетингового комплексу. 

2 Армстронг Г. 
 

Маркетингові комунікації – це комплекс заходів 
інформаційної діяльності, спрямований на те, щоб 
переконати споживача шукати й купувати продукцію 
фірми, стимулювати його купівельну активність.  

3 Бєляков О.О. Комунікація – це також вербальні та невербальні 
стосунки, обмін інформацією, поводження, порозу-
міння і його спроба, зв’язки, взаємозалежність тощо. 

4 Бурцева Т.А. Комунікація – це взаємодія, діяльність людей або тих 
чи інших організацій один з одним. 

5 Сміт П. Маркетингова комунікація фірми – це комплексний 
вплив фірми на внутрішнє і зовнішнє середовище з 
метою створення сприятливих умов для стабільної 
прибуткової діяльності на ринку.  

6 Берлесон Б., 
Стейнер Г. 

Комунікація – передача інформації, ідей, почуттів тощо 
через використання символів – слів, зображень, цифр та 
ін. 

7 Полукаров В. 
 

Маркетингова комунікація – двосторонній процес: з 
одного боку, передбачається вплив на цільові й інші 
аудиторії, а з іншого – одержання зустрічної інформації 
про реакції цих аудиторій на здійснюваний фірмою 
вплив. Обидві ці складові однаково важливі: їхня 
єдність дає підставу казати про маркетингову 
комунікацію як про систему. 

8 Примак Т. 
 

Система маркетингових комунікацій – єдиний 
комплекс, що, об’єднуючи учасників, канали і прийоми 
комунікацій організації, спрямований на встановлення і 
підтримку певних взаємовідносин з адресатами 
комунікацій в рамках її маркетингової політики.  

 
Запропоноване визначення базується на діагностиці функцій, які виконує 

система маркетингових комунікацій в маркетинговій діяльності підприємств. До 
таких функцій належать: інформативна, нагадувальна, переконуюча та іміджева [1]. 



 

145 
 

Інформативна функція забезпечує: інформування цільової аудиторії про 
товари, які виготовляє фірма, їхні переваги стосовно товарів конкурентів, 
властивості та якості, про діяльність фірми та її політику; отримання зворотної 
інформації про стан ринкової ситуації взагалі, у партнерів тощо.  

Мета нагадувальної функції полягає в нагадуванні цільовій аудиторії про 
певні принципи та заходи компанії, торгову марку, переваги товарів. 

Переконуюча функція полягає у переконанні цільової аудиторії в її 
рішеннях на користь позитивного ставлення до товарів, які виготовляє фірма, її 
діяльності та власного фірмового імені. Функція іміджу полягає у формуванні 
престижу фірми та її товарів на ринку [5]. 

Ефективне стратегічне управління підприємством, яке функціонує в умовах 
розвинених ринкових відносин і конкуренції, пріоритетності потреб споживача, 
може бути реалізоване тільки за допомогою добре організованої комунікаційної 
системи. Комунікації в маркетинговій діяльності виконують особливо важливу 
роль, оскільки в сучасних умовах виступають ключовим фактором конкуренто-
спроможності організації, створюючи позитивний образ компанії серед споживачів 
та розповсюджуючи інформацію про товари й послуги фірми. Однак для того, щоб 
ефективно проектувати та управляти маркетинговими комунікаціями на підприєм-
ствах, виконувати практичні завдання, які пов’язані з організацією комунікаційної 
взаємодії підприємства із зовнішнім оточенням, необхідно глибоко усвідомити 
природу цього явища, визначитися зі сутністю базових категорій та основних 
проблем теорії комунікацій. 

Поняття комунікації перебуває у безпосередній залежності від того, з яких  
елементів будують ту чи іншу модель цього процесу. Зокрема Г. Лассвел, 
К. Шеннон і В. Вівер виділяють основну базову лінійну комунікаційну модель, яка 
має такий вигляд (див. рис.). 

 
 

 
 

Рис. Лінійна комунікаційна модель Лассвела. 
 

У цій моделі комунікатор – людина, від якої виходить звернення. Автор 
стверджував, що для комунікатора основними є переконаність, ясність намірів, 
симпатичність і стиль комунікації. Звернення – це послання у вигляді тексту, воно 
може бути звуковим, видовищним, навіть мати запах, тобто звернення може 
набувати будь-якої форми. Засоби комунікації – це засоби масової інформації, як 
давно відомі (радіо, телебачення, газети, журнали), так і порівняно нові (факс, 
Internet тощо). Одержувач – це людина, до якої спрямовано звернення. 

Для доставки запланованих комунікаційних звернень використовують такі 
інструменти комунікацій. 
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Реклама – це будь-яка оплачена конкретною особою форма комунікацій, 
призначена для просування товарів, послуг або ідей. Хоча деякі види реклами 
(наприклад, пряме поштове розсилання) орієнтовані на конкретного індивідума, але 
більшість рекламних послань призначені для великих груп населення і 
поширюються такими засобами масової інформації, як радіо, телебачення, газети 
[3].  

Стимулювання збуту – це різні види маркетингової діяльності, які на 
певний час збільшують вихідну цінність товарів або послуг і прямо стимулюють 
купівельну активність споживачів (наприклад, купони), робота дистриб’юторів і 
торговельного персоналу [3]. 

Прямий (директ) маркетинг – це інтерактивна система маркетингу, котра 
дає змогу споживачам легко одержувати відомості, які їх цікавлять, і здобувати 
товари за допомогою використання різних каналів поширення інформації. 
Зазначена система охоплює пряме поштове розсилання, використання замовлень 
через друковані каталоги і продаж за каталогами у режимі он-лайн [3]. 

Особистий продаж – це встановлення особистого контакту з одним або 
декількома потенційними покупцями з метою продажу товарів. Прикладами таких 
контактів можуть слугувати телефонні перемовини регіональних представників 
фірм-виробників із місцевими компаніями або підприємствами роздрібної торгівлі, 
вибіркові дзвінки потенційним покупцям безпосередньо додому або продаж товарів 
за телефонними замовленнями [3]. 

Спеціальні засоби для стимулювання торгівлі або рекламно-оформлювальні 
засоби для місць продажу – мається на увазі використання засобів, які доставляють 
маркетингову комунікацію безпосередньо в місця продажу і підвищують 
ймовірність придбання товарів покупцями. Такі засоби, зокрема внутрішні купони 
магазинів, нагадують покупцям про певні товари, доставляють їм маркетингову 
комунікацію компанії або інформують про вигоди майбутньої покупки.  

Усю сукупність використовуваних у практиці маркетингових комунікацій 
можна розподілити на дві основні групи: прямі та непрямі. До групи непрямих 
маркетингових комунікацій належать ті методи маркетингових комунікацій, які не 
передбачають встановлення індивідуального персоніфікованого контакту з 
партнерами та споживачами, а розповсюджують інформацію одразу на велику 
цільову аудиторію. До методів непрямих маркетингових комунікацій належать такі, 
як реклама, стимулювання продажу, PR, спонсорство. До групи прямих 
маркетингових комунікацій належать ті методи, які дають змогу встановити 
особистий персоніфікований контакт між компанією та її партнерами 
(споживачами). До методів маркетингових комунікацій в комерційній практиці 
належать: широкий інструментарій директ-маркетингових заходів, прямі 
комунікації через розсилання комерційних пропозицій партнерам, комунікації із 
потенційними споживачами під час участі у виставкових заходах [4]. 

До факторів, які перешкоджають впровадженню інтегрованих маркетин-
гових комунікацій, належать:  

- обмежені витрати часу менеджерів для реалізації інтегрованих 
маркетингових комунікацій.  
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- недостатня оцінка значущості і вигод від застосування інтегрованих 
маркетингових комунікацій;  

- опір змінам з боку персоналу, особливо функціональних підрозділів 
організації, які відповідають лише за певну частину комунікаційного процесу;  

- недостатньо гнучка існуюча система планування на підприємстві до 
впровадження інтегрованих маркетингових комунікацій;  

- неготовність зовнішніх агентств, що спеціалізуються на виконанні певної 
функції, переорієнтуватися до роботи в умовах інтегрованих маркетингових 
комунікацій. 

Необхідними умовами дотримання маркетингової стратегії є: 
- отримання вигод; 
- наявність засобів у розпорядженні організації для реалізації 

маркетингової комунікаційної стратегії; 
- порівнянність однієї стратегії з іншими; 
- визначення  конкурентних переваг організації; 
- забезпечення ступеня інтеграції [2]. 
Висновки. Застосування інтегрованих маркетингових комунікацій, форму-

вання ефективних маркетингових стратегій сприяє реалізації як цілей маркетин-
гових підрозділів, так і корпоративних цілей підприємства загалом; приводить до 
економії коштів і росту прибутку; позитивно впливає на споживачів завдяки 
узгодженості, раціональності, консолідації іміджу бренду або організації.  

Звичайно, що всі зазначені комунікаційні засоби різняться між собою за 
певними параметрами. Тому для забезпечення ефективної комунікаційної діяль-
ності необхідне їх застосування в єдиному комплексі. Поєднання різних 
інструментів маркетингових комунікацій зумовлює створення ефекту синергії, коли 
одночасне застосування комунікаційних елементів дає змогу отримувати більший 
економічний ефект, ніж за окремого їх використання у виробничо-збутовій 
діяльності підприємств.  
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Кузнєцова І., Дудяк Р., Бугіль С., Грабовський Р. Економічна сутність 
та особливості маркетингових комунікацій 

Висвітлено сутність комунікацій в маркетинговій діяльності, які виконують 
особливо важливу роль, оскільки в сучасних умовах вони виступають ключовим 
фактором конкурентоспроможності організації, створюючи позитивний образ 
компанії серед споживачів та розповсюджуючи інформацію про товари та послуги 
фірми. Засобами комунікацій є: реклама, стимулювання збуту, паблік рилейшн, 
прямий маркетинг, особистий продаж, спеціальні засоби для стимулювання 
торгівлі або рекламно-оформлювальні засоби для місць продажу. 

Ключові слова: реклама, стимулювання збуту, маркетингові комунікації, 
прямий маркетинг, особистий продаж, спеціальні засоби для стимулювання 
торгівлі.  

 
Kuznetsova I., Dudiak R., Bugil S., Grabovsky R. The economic nature and 

characteristics of marketing communications 
This article is reflect the theme of essence communications in marketing activity, 

which carry out an especially important role, as in modern terms they come forward the 
key factor of competitiveness of organization, creating positive appearance of company 
among users, and diffusing information about commodities and services of firm. Facilities 
of communications are: advertising, sales promotion, public relations, direct marketing, 
personal sale, special facilities for stimulation of trade or facilities for the аdvertising 
registration places of sale. 

Key words: advertising, sales promotion, public relations, direct response 
marketing, personal sale, special facilities for stimulation of trade. 

 
Кузнецова И., Дудяк Р., Бугиль С., Грабовский Р. Экономическая 

сущность и особенности маркетингових коммуникаций 
Показана сущность коммуникаций в маркетинговой деятельности, которые 

исполняют особо важную роль, поскольку в современных условиях они выступают 
ключевым фактором конкурентоспособности организации, создавая положите-
льный образ компании среди потребителей и распространяя информацию о товарах 
и услугах фирмы. Средствами коммуникаций являются: реклама, стимулирование 
сбыта, паблик рилейшн, прямой маркетинг, личная продажа, специальные средства 
для стимулирования торговли или рекламно-оформительные средства для мест 
продажи. 

Ключевые слова: реклама, стимулирование сбыта, маркетинговые комму-
никации, прямой маркетинг, личная продажа, специальные средства для стимули-
рования торговли.  
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Постановка проблеми. Виробництво яловичини і телятини є важливою 

складовою формування пропозиції м’ясопродуктів в Україні й у світі загалом. Це 
пов’язано з особливою роллю великої рогатої худоби в історії людства, високою її 
здатністю перетворювати грубі корми на високоякісний білок. Слід відзначити й 
високу споживчу цінність яловичини, яка популярна завдяки своїм смаковим 
якостям і кулінарним властивостям. Її хімічний склад, зокрема наявність кон’юго-
ваних лінованих кислот, високого вмісту заліза, сприяє підвищенню імунітету 
організму людини, знижує ризики серцево-судинних і деяких видів онкологічних 
захворювань, діабету, інфарктів, інсультів [4, с. 10; 6, с. 5]. 

Водночас в Україні м’ясне скотарство залишається найпроблемнішою з 
основних тваринницьких галузей. Якщо в молочному скотарстві та свинарстві 
намітилися певні позитивні зрушення, особливо в сільськогосподарських підприєм-
ствах, доволі значущим є прогрес у птахівництві, то м’ясне скотарство продовжує 
деградувати. Вітчизняна яловичина поступається в конкуренції іншим видам м’яса 
на внутрішньому ринку, доволі невеликими останніми роками були обсяги її 
експорту. У зв’язку з цим актуальним є визначення перспективного місця м’ясного 
скотарства у вітчизняній аграрній економіці з урахуванням процесів, що відбува-
ються на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку м’ясного 
скотарства як галузі та складової м’ясопродуктового підкомплексу досліджують 
багато українських учених. Серед опублікованих останніми роками праць варто 
виділити науковий доробок П. С. Березівського, Ю. В. Вдовиченка, М. В. Гладія,   
Н. Г. Копитець, В. М. Микитюка, М. В. Місюка, П. Р. Пуцентейла, В. І. Радька,      
А. М. Угнівенка, О. В. Шлапака, О. А. Шуст та інших авторів. Вони визначили 
основні причини кризового стану м’ясного скотарства, серед яких: необґрунтовано 
низькі ціни на велику рогату худобу, в чому проявляється монопольне становище 
м’ясопереробних підприємств; недосконалість технологій, які використовують у 
галузі, зношеність її матеріально-технічної бази; відсутність дієвої системи 
державної підтримки; низька платоспроможність населення; посилення конкуренції 
з боку зарубіжних виробників та ін. [1, с. 87; 6, с. 7; 7, с. 153; 11, с. 400; 13, с. 12–
13]. Окрім того, дослідники обґрунтовують тезу про наявність потенційних 
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можливостей перетворити м’ясне скотарство на достатньо ефективний сегмент 
м’ясопродуктового підкомплексу [2, с. 331; 4, с. 6; 11, с. 409–410]. 

Визначені й концептуальні засади розвитку галузі, які передбачають 
використання ресурсоощадних технологій, розведення спеціалізованих м’ясних 
порід великої рогатої худоби, удосконалення системи державної підтримки галузі, 
створення гнучких інтеграційних зв’язків агровиробників з їх діловими партнерами 
[3, с. 135, 308; 6; 7, с. 374–376; 8, с. 101–102; 12, с. 59–64]. Водночас у наукових 
працях недостатньо уваги приділено розгляду окремих варіантів і сценаріїв 
розвитку м’ясного скотарства з урахуванням потенціалу та особливостей 
функціонування окремих категорій сільгоспвиробників, впливу на аграрний сектор 
різкого погіршення соціально-економічного становища в нашій країні.   

Постановка завдання. У нашому дослідженні ставилося завдання оцінити 
перспективи різних варіантів розвитку м’ясного скотарства в системі аграрного 
виробництва України.  

Виклад основного матеріалу. М’ясне скотарство через технологічні і 
соціальні причини є доволі консервативною галуззю, в якій не варто сподіватися на 
швидкі позитивні зміни. Технологічні причини такої ситуації пов’язані з тривалим 
виробничим циклом, соціальні – з концентрацією переважної більшості поголів’я 
великої рогатої худоби в господарствах населення, основна частка якого несхильна 
до впровадження значних інновацій. Тому з’ясування тенденцій і темпів зміни 
основних кількісних та якісних показників м’ясного скотарства дає змогу зробити 
певні прогнози щодо його стану в перспективі.  

Динаміка загального поголів’я великої рогатої худоби характеризує темпи 
розвитку м’ясного скотарства опосередковано, оскільки значна частка поголів’я 
тварин формує потенціал молочного скотарства. Точніше зміни в потенціалі 
досліджуваної галузі відображають наведені в табл. 1 показники поголів’я великої 
рогатої худоби без корів, телиць старше одного року та биків-плідників, яке дещо 
умовно розглядається як відгодівельне поголів’я. Дані 2014 року не враховують 
результатів господарської діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим 
та м. Севастополя і в зоні проведення антитерористичної операції. Та зменшення  
відгодівельного поголів’я протягом 2014 року на 21,3% вказує, що негативна 
динаміка пов’язана не тільки з втратою окремих територій. Особливо помітно це 
поголів’я зменшилося в господарствах населення, хоча у 2012–2013 роках 
порівняно з попередніми воно значно зросло. 

Збільшення відгодівельного поголів’я та обсягів виробництва яловичини і 
телятини в господарствах населення в зазначений період пов’язане зі застосу-
ванням програми надання власникам господарств населення бюджетних дотацій за 
збереження та утримання молодняку великої рогатої та худоби. Воно засвідчило 
потенційну ефективність і важливість державної підтримки виробництва продукції 
м’ясного скотарства цими господарствами.  

У 2014 році реалізація програми через проблеми з формуванням 
Державного бюджету припинилася, однак позитивний ефект від її післядії 
проявлявся в підтримці на рівні попереднього року обсягів виробництва 
господарствами населення яловичини в забійній вазі. Додатковим ефектом стало й 
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призупинення в цей період зменшення поголів’я корів. Однак припинення 
фінансування призвело до зменшення відгодівельного поголів’я наприкінці року.  

Таблиця 1 
Динаміка основних показників м’ясного скотарства в Україні* 

Показник 

20
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. 
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 р
. 
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.*
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Відгодівельне поголів’я*** 
великої рогатої худоби на 
кінець року, тис. голів 

1382,4 1366,8 1579,6 1525,6 1201,3 - 181,1 

у т. ч. в с.-г. підприємствах 739,4 724,9 720,5 668,0 588,9 - 150,5 
у господарствах населення 643,0 641,9 859,1 857,6 613,7 - 29,3 
Вироблено яловичини і 
телятини в забійній вазі, тис. т 427,7 399,1 388,5 427,8 412,7 - 15,0 

у т. ч. в с.-г. підприємствах 104,7 97,0 97,3 110,5 98,4 - 6,3 
у господарствах населення 323,0 302,1 291,2 317,3 314,3 - 8,7 
Середня жива вага однієї 
голови великої рогатої худоби, 
реалізованої на забій, кг 

250 262 283 279 258 8 

у т.ч. в с.-г. підприємствах 345 356 369 373 364 19 
у господарствах населення 230 242 263 257 237 7 
Середньодобовий приріст 
великої рогатої худоби на 
відгодівлі та нагулі в с.-г. 
підприємствах, г 

461 481 504 508 525 64 

Рівень рентабельності 
приросту великої рогатої 
худоби  у с.-г. підприємствах, 
% 

- 35,9 - 24,8 - 29,5 - 43,3 - 35,9 0 

Те саме з урахуванням 
державної підтримки - 29,8 - 21,8 - 22,4 - 35,8 - 31,3 - 1,5 

Обсяг державної підтримки 
м’ясного скотарства до 
виручки від реалізації великої 
рогатої худоби с.-г. 
підприємствами, %  

9,5 4,0 10,1 13,1 7,7 - 1,8 

   *Розраховано за даними джерел [5; 9; 10].  
   **Без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севасто-

поля і зони АТО. 
 ***Велика рогата худоба без корів, телиць від одного року та биків-

плідників.  
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Позитивний ефект від підтримки розвитку скотарства в господарствах 
населення був забезпечений завдяки доволі помітному обсягу дотацій. Упродовж 
року власник господарства, вирощуючи одиницю поголів’я худоби, отримував 
1 тис. гривень. З урахуванням продуктивності тварин її можна оцінити як доплату в 
400–500 грн за 1 ц виробленого м’яса великої рогатої худоби в живій вазі, що 
еквівалентно надбавці в 35–40% до середніх реалізаційних цін у 2012–2013 роках. 

Значно нижчим був рівень державної підтримки м’ясного скотарства в 
сільськогосподарських підприємствах. Останніми роками завдяки відповідним 
доплатам виручка від реалізації ними великої рогатої худоби зростала приблизно на 
10%, чого було явно недостатньо для компенсації високого рівня збитковості 
відгодівлі тварин у переважній більшості суб’єктів господарювання. Відсутність 
економічних стимулів не дає підстав сподіватися на нарощування в близькій 
перспективі відгодівельного поголів’я і виробництва приросту великої рогатої 
худоби в сільськогосподарських підприємствах.  

У більшості тих сільськогосподарських підприємств, які утримують велику 
рогату худобу, м’ясне скотарство перетворилося на доповняльну до молочного 
скотарства галузь, що слугує насамперед для поповнення стада ремонтним 
молодняком. Очевидно, без дотацій зменшуватиметься середня жива вага однієї 
голови великої рогатої худоби, реалізованої на забій господарствами населення. Та 
чи слід це вважати серйозною проблемою для вітчизняного аграрного сектору? Для 
отримання відповіді на це питання варто розглянути тенденції розвитку м’ясного 
скотарства в Європі. 

За даними FAO, обсяг виробництва м’яса усіх видів у забійній вазі в Європі 
у 2013 році порівняно з 2009 роком збільшився на 5,6%, тоді як яловичини і 
телятини – зменшився на 6,8%. Тому простежується тенденція до зниження частки 
продукції м’ясного скотарства в загальному обсязі виробництва м’яса, причому в 
Східній Європі вона помітніша (табл. 2). Зменшується ця частка  й у світі загалом, 
де у 2013 році вона становила 20,6% [14]. 

З’ясовано, що в жодній європейській країні не спостерігається стійка 
тенденція до нарощування виробництва яловичини і телятини. Лише в Ірландії на 
них припадає понад половина загального обсягу виробництва м’яса, в усіх інших 
країнах цей показники значно нижчий. У частині країн Східної Європи 
виробництво яловичини є відносно стабільним (у тому числі в сусідніх Білорусі, 
Польщі та Російській Федерації), в інших – зменшується. Варто зазначити, що в 
окремих східноєвропейських країнах (Словаччині, Чехії, Румунії, Болгарії, 
Угорщині) зменшується й загальне виробництво м’яса, що, однак, не сприймається 
як загроза їх продовольчій безпеці.  

Отже, в умовах глобалізації спостерігаються певні зміни в розміщенні й 
структурі виробництва м’яса. Чимало європейських країн є потужними 
реекспортерами яловичини і телятини, займаючи доволі високі місця у світових 
рейтингах як їх експортерів, так і імпортерів. Цілком природно, що ці процеси 
поширюються й на Україну, тому, вважаємо, не варто вбачати надмірну загрозу 
національним інтересам у згортанні вітчизняного м’ясного скотарства.  
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Таблиця 2 
М’ясне скотарство у формуванні пропозиції м’яса в Європі* 

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

2013 р. 
до 

2009 р., 
+/- 

Європа 
Обсяг виробництва 
м’яса в забійній 
вазі, всього, тис. т 

54913 56722 57620 57928 58008 3095 

З нього яловичини і 
телятини 10876 11020 10761 10404 10140 - 736 

Частка яловичини і 
телятини у 
виробництві м’яса, 
% 

19,8 19,4 18,7 18,0 17,5 - 2,3 

Східна Європа 
Обсяг виробництва 
м’яса в забійній 
вазі, всього, тис. т 

16034 16780 17278 18067 18617 2583 

З нього яловичини і 
телятини 3212 3166 2998 2953 2989 - 223 

Частка яловичини і 
телятини у 
виробництві м’яса, 
% 

20,0 18,7 17,4 16,3 16,1 - 3,9 

у т.ч. у Білорусі 33,4 31,7 29,2 26,8 26,9 - 6,5 
   Болгарії 8,8 8,7 9,5 9,0 9,1 0,3 
   Молдові 12,1 9,1 8,2 8,2 8,3 - 3,8 
   Польщі 11,8 11,2 10,7 10,1 10,1 - 1,7 
   Росії  25,9 24,1 21,6 20,3 19,1 - 6,8 
   Румунії 14,3 15,2 14,1 11,5 10,6 - 3,7 
   Словаччині 9,4 8,8 8,6 7,8 8,4 - 1,0 
   Чехії 12,4 12,3 12,8 12,8 13,0 0,6 
   Угорщині 3,4 3,2 3,0 2,9 2,9 - 0,5 
   Україні 23,7 20,8 18,6 17,6 17,9 - 5,8 

*Розраховано за даними джерела [14]. 
 
З іншого боку, звісно, бажаним було б повніше використання потенціалу 

м’ясного скотарства в нашій країні. Чи можлива стабілізація виробництва його 
продукції, як це спостерігається у Білорусі, Польщі та Росії? Слід зазначити, що в 
цих країнах у 2014 році середні закупівельні ціни на велику рогату худобу були на 
65–70% вищими, ніж в Україні. У нашій країні протягом 2014–2015 років 
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спостерігається помітне підвищення закупівельних цін на велику рогату худобу, 
однак воно пов’язане з інфляційними процесами і наразі не забезпечує суттєвого 
підвищення окупності витрат у галузі.  

Економічно доцільним розвиток м’ясного скотарства в підприємствах у 
сучасних реаліях може стати лише завдяки зниженню собівартості приросту 
великої рогатої худоби. Її зниження можливе у разі розведення в сільськогос-
подарських підприємствах м’ясних порід великої рогатої худоби зі застосуванням 
відповідних технологій. Найприйнятнішою є система  безприв’язного пасовищного 
утримання худоби. За раціональної організації виробництва це не вимагатиме 
значних енергетичних і трудових затрат, капітальних вкладень [2, с. 331; 3, с. 123; 
13, с. 14]. Відгодівельне поголів’я в літній період повинно знаходитися на 
пасовищах, адже собівартість кормової одиниці пасовищних трав у кілька разів 
нижча, аніж сіяних однорічних і багаторічних, зернових кормів. Високопродук-
тивні породи великої рогатої худоби м’ясного напряму продуктивності за 
оптимальних умов годівлі забезпечують середньодобові прирости не нижче за 
1000 г, що також виступає потужним фактором зниження собівартості яловичини.  

Слід одразу зазначити, що розведення м’ясних порід великої рогатої худоби 
в господарствах населення малоперспективне. Частина селянських сімей ще готова 
утримувати дійних корів, розраховуючи на регулярний дохід від реалізації молока 
та молочної продукції. Однак важко сподіватися на їх готовність інвестувати у 
вирощування м’ясного поголів’я, де максимального результату слід буде чекати до 
двох років. 

Утримання великої рогатої худоби м’ясних порід у великих масштабах 
може бути організоване сільськогосподарськими підприємствами. Для цього їм 
потрібні значні площі природних кормових угідь. Однак у великотоварному 
сільськогосподарському виробництві склалася така структура  землекористування, 
в якій домінують орні землі. Чимало підприємств, орендуючи великі площі ріллі, 
узагалі не використовують пасовищ. Це обмежує кількість суб’єктів 
господарювання, спроможних розвивати спеціалізоване м’ясне скотарство з 
пасовищним утриманням тварин. Стійлове ж утримання упродовж цілого року 
суттєво збільшує витрати на їх годівлю. 

На окремих територіях для вирішення цієї проблеми сільськогосподарські 
підприємства могли б орендувати масиви природних кормових угідь, що закріплені 
за господарствами населення, але через зменшення поголів’я худоби 
використовуються ними недостатньо інтенсивно. У перспективі розвитку галузі 
сприяла б реалізація програми залуження деградованих і малопродуктивних 
ділянок ріллі. Такі програми реалізують у багатьох розвинутих країнах, однак для 
цього потрібні значні фінансові витрати, погодження трансформації угідь з 
власниками земельних паїв. 

Чинником, який безпосередньо впливає на розвиток м’ясного скотарства, є 
попит на його продукцію. Слід констатувати, що рівень цього попиту в Україні 
відносно низький. М’ясопереробні підприємства з міркувань здешевлення 
продукції частково замінюють використання яловичини в рецептурі свої виробів 
свининою та м’ясом птиці. У населення не сформувалося традицій споживання 
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елітних страв з високоякісної яловичини [1, с. 86–87; 11, с. 409]. Ця обставина 
гальмує поширення в сільськогосподарських підприємствах спеціалізованих 
м’ясних порід великої рогатої худоби і, зважаючи на соціально-економічне 
становище в країні, на швидке зростання внутрішнього попиту на яловичину 
розраховувати не варто.  

Певною мірою українські виробники можуть орієнтуватися на зовнішній 
попит – на розширення експорту яловичини. Останніми роками обсяг її експорту 
був доволі невеликим – 6–7% від загального обсягу виробництва. Знецінення 
гривні відносно основних світових валют сприяло підвищенню конкурентоспро-
можності українських товарів, у тому числі агропродовольчих, на зовнішніх 
ринках. Втім, зважаючи на жорстку конкуренцію на світовому ринку м’яса, на 
високі вимоги до якості м’ясної продукції на основних його сегментах, йдеться 
лише про появу певних додаткових можливостей у сфері експорту яловичини. 
Реалізувати ці додаткові можливості зможуть насамперед великі 
сільськогосподарські підприємства, в яких м’ясне скотарство – одна з основних 
галузей.  

Заохотити сільськогосподарські підприємства, зокрема великі, інвестувати в 
розвиток м’ясного скотарства можна через зміни в системі державної підтримки 
аграрного виробництва. У зв’язку з фінансовою кризою в Україні очікується 
зниження рівня такої підтримки. Ймовірно, впроваджуватиметься диференційо-
ваний підхід до надання підтримки сільськогосподарським підприємствам залежно 
від їх розмірів та спеціалізації. Унаслідок такої диференціації можуть бути 
сформовані економічні стимули для розвитку крупних ферм з утримання великої 
рогатої худоби. Це відповідало б суспільним інтересам.  

Висновки. Зменшення значущості скотарства у формуванні пропозиції 
м’ясопродуктів є тенденцією, що простежується не тільки в Україні, а й у Європі, в 
інших регіонах світу. Поширені в Україні технології утримання великої рогатої 
худоби відзначаються високою енергомісткістю, не дають змоги вітчизняним 
аграріям конкурувати з фермерами країн, які можуть упродовж тривалого періоду 
або навіть цілорічно утримувати худобу на природних пасовищах, здешевлюючи 
цим виробництво яловичини. 

За рахунок державної підтримки можна пригальмувати і навіть 
призупинити деградацію м’ясного скотарства. Однак через відсутність коштів для 
застосування достатньо вагомих важелів такої підтримки у найближчі роки матиме 
місце зменшення відгодівельного поголів’я й обсягів виробництва приросту 
великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств. Доволі ймовірний варіант – 
подальше перетворення м’ясного скотарства на доповняльну галузь при молочному 
скотарстві.  

Такий сценарій очікується насамперед у господарствах населення. 
Виробництво ними яловичини залежатиме насамперед від наявності сільських 
сімей, котрі продовжуватимуть утримувати молочних корів, та від їх ресурсних 
можливостей відгодовувати приплід цих корів до вищих вагових кондицій. У 
господарствах населення домінуватимуть молочні та молочно-м’ясні породи 
великої рогатої худоби, що не сприяє розвитку м’ясного скотарства.  
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Перспективи екстенсивного розвитку м’ясного скотарства є лише в 
сільськогосподарських підприємствах. Досягнення підприємствами прийнятної 
окупності витрат на виробництво яловичини можливе в разі розведення м’ясних 
порід великої рогатої худоби з використанням пасовищної системи відгодівлі. 
Сприятимуть цьому процесу зміни в механізмі державної підтримки 
сільгоспвиробників, які передбачатимуть поширення такої підтримки на ті суб’єкти 
господарювання, які достатню увагу приділяють розвитку скотарства. Додатковим 
стимулом для реалізації бізнес-проектів з розвитку спеціалізованого м’ясного 
скотарства стане розширення експорту яловичини внаслідок підвищення цінової 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції через девальвацію гривні.  
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Яців С. Варіанти розвитку м’ясного скотарства України 
Розглядається динаміка розвитку м’ясного скотарства в Україні. Визначено 

місце галузі у формуванні пропозиції на ринку м’яса. Встановлено вплив державної 
підтримки на її розвиток. Зроблено висновок про високу ймовірність подальшої 
деградації м’ясного скотарства в Україні. Обґрунтована можливість нарощування 
виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах на основі 
розведення м’ясних порід великої рогатої худоби.  

Ключові слова: м’ясне скотарство, яловичина, велика рогата худоба, ринок 
м’яса, державна підтримка.  

 
Yatsiv S. Variants of beef farming development in Ukraine 
The article describes dynamics of beef farming development in Ukraine, 

determines place of the branch in supply establishment at meat market. The author 
reveals impact of state support on the branch development and makes conclusions as to 
high probability of the further degradation of beef farming in Ukraine. The work argues 
possibilities of increase of beef production at agricultural enterprises, basing on breeding 
of meat breeds of cattle. 

Key words: beef farming, beef, cattle, meat market, state support.   
 
Яцив С. Варианты развития мясного скотоводства Украины 
Рассматривается динамика развития мясного скотоводства в Украине. 

Определено место отрасли в формировании предложения на рынке мяса. 
Определено влияние государственной поддержки на ее развитие. Сделан вывод о 
высокой вероятности дальнейшей деградации мясного скотоводства в Украине. 
Обоснована возможность наращивания производства говядины в сельскохозяй-
ственных предприятиях на основании разведения мясных пород крупного рогатого 
скота.  

Ключевые слова: мясное скотоводство, говядина, крупный рогатый скот, 
рынок мяса, государственная поддержка.  
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ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЦУКРУ 

 
І. Іваницький, к. е. н., Я. Сибаль, к. е. н. 

Львівський національний аграрний університет 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі реформування аграрного 
сектору економіки держави важливим є пошук шляхів ефективного функціону-
вання продовольчого ринку, який передусім визначає рівень забезпеченості 
населення продуктами харчування. Серед сукупності продовольчих ринків одним із 
важливих для України є ринок цукру. Cтабільне функціонування вітчизняного 
ринку цукру – запорука соціально-економічної стабільності та зростання добробуту 
населення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найпереконливішим критерієм 
стабільності того чи іншого ринку є динаміка цін товару, який на ньому продають. 
Звідси аналіз цінової кон’юнктури вітчизняного ринку цукру дає змогу виявити 
найсуттєвіші фактори ціноутворення, а отже, розробити обґрунтовані заходи 
ринкової стабілізації. Дослідженню особливостей функціонування вітчизняного 
ринку цукру та всіх його складових присвячено чимало праць вітчизняних учених: 
В. Бондара, А. Зайця, Є. Імаса, М. Коденської, О. Нів’євського, П. Саблука, 
В. Юрчишина та ін. Однак, зважаючи на поглиблення інтеграції вітчизняної 
економіки в глобальний економічний простір, щоразу з’являються нові зовнішні та 
внутрішні чинники соціально-економічного середовища, які вимагають адекватної 
дослідницької уваги. Зокрема актуальною є оперативна оцінка чинників ціноутво-
рення на ринку цукру, який за цією характеристикою є дуже нестабільним. Для 
збереження галузі та підтримання продовольчої безпеки країни нагальною є 
необхідність змін у механізмі регулювання ринку цукру і пристосування його до 
вимог сучасності та світової організації торгівлі [1]. 

На підвищення ефективності роботи підприємств бурякоцукрового комп-
лексу, конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва суттєвий 
вплив повинна мати державна підтримка галузі. 

Постановка завдання. Основна проблема полягає у пошуку раціонального 
співвідношення елементів державного та вільного ринкового регулювання, врахо-
вуючи умови функціонування та етапи становлення і розвитку ринку, зокрема 
ринку цукру. Необхідно з’ясувати чинники, які найбільше впливають на 
ціноутворення на ринку цукру. Результати аналізу дадуть змогу розробити 
обґрунтовані заходи щодо нівелювання впливів, котрі зумовлюють цінову 
нестабільність. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний ринок продовольчих товарів – 
економічна система, в якій ринковий механізм (ціна, попит, пропозиція) є основним 
засобом координації у сфері виробництва товарів та розподілу їх серед споживачів. 
Останніми роками спостерігаємо поліпшення ситуації на ринку продовольчих 
товарів. У ході ринкових перетворень розвиваються різні організаційно-правові 
форми господарювання, що сприяє формуванню конкурентного середовища й 
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розширенню асортименту продовольчих товарів. Стабільним попитом корис-
туються вітчизняні продукти харчування, дещо збільшився експорт аграрної 
продукції. Проте ринок продовольства є недовершеним, попит на продовольство 
задовольняється не за рахунок збільшення виробництва продукції, а формується в 
умовах низької платоспроможності населення, фактичне споживання продуктів 
харчування не досягає рівня раціональних фізіологічних норм.  

Сільське господарство – основний виробник продовольства – функціонує в 
умовах незадовільного матеріально-технічного забезпечення, слаборозвиненої 
ринкової інфраструктури, загострення соціальних питань, дефіциту практичного 
досвіду підприємництва, неефективності заходів державного регулювання. При 
цьому відсутній комплексний підхід до вивчення стану ринків продовольства. 
Необхідно систематизувати різні методичні підходи до дослідження товарних 
ринків. Потребують уточнення критерії оцінки продовольчої безпеки регіону, 
пріоритети у формуванні споживчого попиту на ринку продовольчих товарів та 
напрями стабілізації розвитку й підвищення ефективності виробництва продоволь-
ства на рівні регіону. Важливість і необхідність вирішення цих складних питань 
засвідчують актуальність теми дослідження. 

Розвиток продовольчого ринку в Україні у контексті світового 
агропродовольчого ринку визначається умовами і чинниками (насамперед 
ґрунтово-кліматичними), які у сукупності дають змогу виробляти ті продукти 
харчування, що є визначальними для європейських держав. Зазначене потенційно 
допомагає Україні посісти вагоме місце в Європі як потужного постачальника на 
ринок агропродовольчих ресурсів. Кожний регіон має власну специфіку організації 
товарних ринків, що, безумовно, впливає на товарообіг та розміщення мережі 
підприємств збуту та громадського харчування. 

Важливим сектором продовольчого ринку України є ринок цукру. 
Технологічні схеми переробки цукрового буряку і виробництва цукру на заводах 
України не мають істотних відмінностей від європейських, хоча поступаються їм за 
рівнем технічних рішень та автоматизації виробництва. 

В Україні залишається вкрай недосконалим механізм взаєморозрахунків 
між бурякосійними підприємствами та цукровими заводами, що не сприяє 
поліпшенню умов функціонування перших, а других іноді приводить до 
банкрутства [2]. 

Нині цукробуряковий продовольчий комплекс відійшов від централізо-
ваного управління виробництвом продукції. А це означає, що галузь перебуває в 
умовах нерегульованого, стихійного, руйнівного ринку. Проблеми бурякоцук-
рового продуктового комплексу значною мірою породжені загальноекономічною 
кризою, посиленням низки негативних суб’єктивних чинників, зокрема таких, як 
збереження адміністративно-розподільних методів у регулюванні економічних 
процесів, відсутність ринкового досвіду управлінських кадрів, чіткої експортної 
політики. 

Резерви забезпечення конкурентоспроможності цукробурякового комплексу 
полягають у підвищенні врожайності на основі захисту посівів від хвороб, 
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шкідників і бур’янів, оптимізації сировинної зони цукрових заводів, підвищення 
цукристості сировини, технічного переозброєння. 

Переробка цукрового буряку на давальницьких умовах не вигідна ні 
цукровим заводам, ні виробникам сировини. Однак за відсутності власних коштів у 
заводів, державних пільгових кредитів переробка за давальницькою схемою дає 
змогу заводам працювати, а виробникам сировини – на мінімальному рівні само-
забезпечитися матеріально-технічними ресурсами. 

Поштовхом до позитивних зрушень у виробництві найважливіших видів 
сільськогосподарської продукції виявився попит на зовнішньому ринку. Зміни цін 
на продукцію аграрного сектору, у тому числі на цукровий буряк, характери-
зуються позитивними зрушеннями [3]. 

За останнє десятиріччя структура реалізації продукції рослинництва 
перетворилася з одноканальної на багатоканальну. При цьому є позитивні і 
негативні зміни. До негативних слід віднести реалізацію за бартером та населенню 
в рахунок оплати праці; до позитивних – зростання продажу продукції на ринку [4]. 

Особливістю організованого аграрного ринку є те, що його неможливо 
освоїти в окремому регіоні. Загальні принципи та єдині підходи повинні втілюва-
тися в життя одночасно у межах національного ринку і на чіткій нормативно-
законодавчій основі. 

Висновки. Цукрова промисловість України завжди була стратегічно важли-
вою галуззю і займала провідне місце в економіці країни. Цукор є потенційно 
високоліквідним товаром як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Галузь 
тісно пов’язана з багатьма іншими виробництвами, а тому і сьогодні залишається 
найважливішою складовою продовольчої й технологічної незалежності держави 
[5]. Підсумовуючи, можна стверджувати, що в країні окреслилися позитивні 
тенденції до збільшення виробництва власного бурякового цукру для забезпечення 
потреб внутрішнього ринку та значно зросла зацікавленість товаровиробників до 
вирощування цукросировини, поступово відновлюється конкурентоспроможність 
та експортний потенціал галузі, створюються привабливий інвестиційний клімат і 
передумови для виведення її на рівень, як у передових країнах світу. 
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РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВОГО БУРЯКУ 
 

Я. Сибаль, к. е. н., І. Іваницький, к. е. н., 
Львівський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Цукровий буряк є важливою технічною культурою, 

єдиною сировиною цукрових заводів України. Завдяки сприятливим ґрунтово-
кліматичним умовам наша держава завжди займала провідне місце за площами 
посіву цукрового буряку і виробництвом цукру. Звідси конкурентоспроможність та 
ефективність виробництва цієї культури в Україні є одним із найважливіших 
елементів підтримки та збереження всього цукрового маркетингового ланцюжка. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За період економічних реформ у 
буряківництві, як і в сільському господарстві країни загалом, сформувалися стійкі 
тенденції економічної кризи, що пов’язано з низкою об’єктивних і суб’єктивних 
причин внутрішнього й зовнішнього середовища. Галузь, за поодиноких винятків, 
залишалася без інвестицій і кредитів, по суті, стала збитковою, а обсяги 
виробництва цукросировини скоротилися майже втричі. У такій ситуації виникла 
необхідність проведення наукових досліджень щодо формування ринку цукрового 
буряку та обґрунтування на цій основі основних напрямів і параметрів його 
розвитку на перспективу.  

Дослідженню питань реформування вітчизняного бурякоцукрового 
виробництва присвячені праці таких учених-економістів, як О. Варченко, С. Дуса-
новський, Й. Завадський, М. Коденська, М. Малік, О. Онищенко, Ю. Пастух, 
П. Саблук, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. Проте відсутність достатнього досвіду 
господарювання в ринкових умовах залишає невирішеними багато питань 
реструктуризації бурякоцукрового виробництва та формування його в самостійну 
ринкову структуру. Зокрема існує необхідність розробки пропозицій щодо 
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активізації розвитку ринку цукрового буряку, підвищення ефективності буряків-
ництва, адаптації до сучасних ринкових умов.  

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати зав-
дання нашого дослідження, яке полягає в обґрунтуванні та розробці рекомендацій 
щодо розвитку й становлення ринку цукрового буряку, заходів із забезпечення 
ефективності функціонування галузі, удосконалення державного регулювання 
виробництва зазначеної культури.  

Виклад основного матеріалу. В умовах ринкових трансформацій, струк-
турних зрушень у сільському господарстві важливим є збереження економіки тих 
галузей, які мають стратегічне народногосподарське значення. До них належить і 
виробництво цукрового буряку.  

До початку 90-х років ХХ ст. Україна належала до найбільших у світі 
виробників цукрового буряку і цукру. На її частку припадало 17 % світових 
посівних площ і 16 % світового виробництва бурякового цукру. У складі 
бурякоцукрового виробництва залишилися майже всі необхідні ланки та відповідні 
структури для здійснення процесу виробництва цукру на всіх його етапах й 
ефективного розвитку підкомплексу в складі АПК [1]. 

Реформування аграрного сектору сприяло тому, що в буряківництві України 
зроблено значні кроки в змінах відносин власності, форм господарювання; 
законодавчо визнана приватна власність на землю, розвиваються новий уклад 
виробництва – фермерство, сільськогосподарська кооперація. Існуючі бурякосійні 
підприємства реформовано в нові господарські структури ринкового типу. 

Досвід регулювання ринку цукрового буряку в розвинутих країнах світу 
свідчить про необхідність політики підтримки галузі. Нині уряди європейських 
держав зменшують обсяг такої підтримки, проте зберігається досить високий 
рівень, закладений у попередні роки під час становлення інтенсивного вироб-
ництва.  

На сучасному етапі розвитку буряківництво потребує особливої уваги з 
боку держави з урахуванням тенденцій світового ринку цукросировини. Останніми 
роками характерними є: динамічне зростання виробництва та споживання цукру, 
переважно тростинного, викликане збільшенням кількості населення та зростанням 
споживання в колись відсталих країнах; перехід цукру з категорії продовольчого 
товару в категорію енергетичного ресурсу (переробка його значних обсягів на 
етанол); прив’язка ціни цукру до ціни на нафту; зміна системи фінансування 
виробництва цукру в країнах ЄС, яка полягає в зменшенні квот, цін і обсягів 
експорту [2]. Проте в нашій державі єдиної виваженої політики щодо подальшого 
розвитку галузі буряківництва досі немає, про що свідчить наявність суперечливих 
гіпотез, концепцій і комерційних інтересів та пов’язаних із цим непослідовних дій 
уряду, профільних міністерств, виробників цукрового буряку і цукру. 

Досвід розвинутих країн світу свідчить, що держава згладжує стихійні 
прояви ринкових відносин, такі як недобросовісна конкуренція, монополізм, 
використовуючи для цього економічні й правові важелі та спеціальні організа-
ційно-управлінські структури (антимонопольний комітет, податкові органи тощо), 
захищає вітчизняних товаровиробників від іноземної товарної інтервенції, надає їм 
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підтримку. При цьому вживаються відповідні заходи й застосовуються методи 
державної підтримки галузі буряківництва. 

Трансформація та удосконалення будь-якого окремого важеля не матимуть 
позитивних результатів, якщо не будуть підкріплені вдосконаленням всього 
комплексу чинників економічного регулювання [3]. Незважаючи на негативні 
тенденції, в галузі все ж є й позитивні явища: сформувалися стійкі ознаки товар-
ного ринку цукру, для якого характерна наявність достатньої кількості продавців і 
покупців, конкурентна боротьба призвела до існування ринкових суб’єктів у 
вигляді комерційних структур, товарних і універсальних бірж, трейдерів, 
постачальників ресурсів, які у своїй сукупності становлять інфраструктуру цього 
ринку.  

Характерними рисами діяльності цукрових компаній є поєднання еконо-
мічних інтересів партнерів по бізнесу, забезпечення їх необхідними ресурсами, 
скорочення кількості посередників, зайвих ланок оподаткування, здешевлення 
продукції, мобілізація інвестицій на реструктуризацію галузі [4]. Усі господарюючі 
суб’єкти, які займаються переробкою цукросировини, як правило, мають значні 
площі цукрового буряку, застосовують передові технології вирощування 
коренеплодів. Проте більшість цукрових компаній не є компактними в регіональ-
ному плані і не завжди повністю використовують природні, економічні та соціальні 
умови зон бурякосіяння [5]. Водночас процес укрупнення цукрових компаній 
відбувається досить інтенсивно і результатом конкуренції в перспективі може стати 
успішне функціонування в Україні лише декількох крупних фірм і банкрутство 
інших. 

До складу інтегрованих об’єднань запропоновано вводити не тільки цукрові 
заводи та бурякосійні господарства, а й інших учасників бурякоцукрового вироб-
ництва: науково-дослідні установи, консультаційні й транспортні організації, 
банки, машинно-технологічні об’єднання, кондитерські фірми тощо. 

Висновки. Для усунення цінового диктату з боку підприємств-монопо-
лістів, які постачають бурякосійним підприємствам матеріально-технічні ресурси, 
переробляють цукросировину, запропоновано посилити антимонопольний конт-
роль за формуванням цін. На всіх етапах ринкових перетворень необхідно 
поєднувати систему вільного ціноутворення з елементами її державного 
регулювання, яке є системою заходів, спрямованих на збереження або зміну 
існуючих рівнів цін як окремих товарів, так і загального рівня цін для усунення 
економічних і соціальних суперечностей.  
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the article. Problems are certain, the ways of development of industry are considered. 
Key words: sugar beet, market of sugar beets, agroindustrial complex.  
 
Сыбаль Я., Иваницкий И. Развитие производства сахарной свекли 
Рассматриваются состояние и направления развития свеклосахарного 

производства. Определены проблемы, рассмотрены пути развития отрасли. 
Ключевые слова: сахарная свекла, ринок сахарной свекли, агропромыш-

ленный комплекс. 
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Постановка проблеми. У 2012 р. припинився 20-річний період розрухи і 
стагнації сільського господарства й тваринництва зокрема, розпочався період їх 
відродження і стабілізації. За останнє десятиліття була сформована нова сучасна 
українська модель розвитку сільського господарства, що складається із двох 
секторів – корпоративного та індивідуального. До корпоративного входять 
корпоративні сільськогосподарські товариства, спеціалізовані промислові птахо-
фабрики й агрохолдинги, до індивідуального – сімейні фермерські господарства та 
господарства населення. 

Держава зацікавлена у збільшенні виробництва дієтичного продовольства 
для населення й підвищенні його економічної ефективності [6]. 



 

165 
 

Постановка завдання. Завданням нашого дослідження є визначення місії і 
ролі бізнесових структур, промислових птахофабрик. Результати дослідження 
сприятимуть налагодженню взаємозв’язку між корпоративним та індивідуальним 
секторами, визначенню місця і ролі промислових птахофабрик на світовому ринку. 

У табл. 1 відображені зміни, які відбулися за 20-річний період розрухи і 
стагнації галузі в Україні [5]. 

Таблиця 1 
Валова продукція сільського господарства в Україні, млн грн 

Показник 1990 р. 2000 р. 2010 р. 2010 р. до 
1990 р.,% 

Усі категорії господарств 
Валова продукція 
сільського 
господарства 

145,8 77,8 100,5 68,9 

- рослинництва 66,5 43,5 58,6 88,2 
- тваринництва 79,3 34,3 41,8 52,8 

Сільськогосподарські підприємства 
Валова продукція 
сільського 
господарства 

101,2 26,4 45,1 44,6 

- рослинництва 49,9 17,8 24,2 53,0 
- тваринництва 51,3 8,6 18,7 36,4 

Розрахунки в табл. 1 показують, що у 2010 р. порівняно з 1990 р. 
сільськогосподарські підприємства виробили 44,6% продукції, в тому числі 
продукції рослинництва – 53,0% і тваринництва – 36,4% [5; 6]. 

Період розрухи і стагнації галузі припинився тільки у 2011 р. [5]. У цьому 
році Україна одержала рекордний збір зернових культур – 56,7 млн тонн. Такого 
обсягу вона ще ніколи не одержувала [6]. 

У табл. 2 показана динаміка поголів’я худоби і птиці за 1990–2010 роки. 
Важко повірити, що поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподар-

ських підприємствах за 1990–2010 рр. зменшилося на 83,8%, у тому числі корів – 
на 93,4%, свиней – на 81,5%, овець і кіз – на 114,4%. Таких втрат не було навіть 
внаслідок Другої світової війни. 

Проаналізуємо ще один показник – рівень рентабельності продукції 
тваринництва (табл. 3). Ці дані також вражаючі. 

У 2010 р. збитковим стало виробництво всіх видів продукції тваринництва. 
Відсутність коштів у підприємствах і державі призвели до того, що законодавчі 
акти (важливі й актуальні) не дотримувалися, залишалися деклараціями, що 
завдавало непоправної шкоди уряду, дискредитувало аграрну реформу. Програвали 
усі. 

У 2012 р. реалізація молока і молочних продуктів за інерцією ще була 
меншою, а реалізація худоби і птиці (у живій вазі) вже зросла на 79,2%, реалізація 
яєць (на спеціалізованих фабриках) збільшилася у 4,2 раза (табл. 4). 
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Таблиця 2  
Динаміка поголів’я худоби і птиці в Україні за 20 років 

(1990–2010 рр.) 

Показник 1990 р. 1995 р. 2000 р. 2010 р. 2010 р. до 
1990 р., % 

Сільськогосподарські підприємства 
Велика рогата 
худоба 21083 1370 5492 1526 7,2 

у т.ч. корови 6101 4594 1851 589 9,5 
Свині 14071 7152 2414 3625 25,6 
Вівці і кози 7165 2423 413 208 4,2 
Коні 701 517 257 48 5,2 
Птиця 132965 54074 45361 110561 83,2 

Господарства населення 
Велика рогата 
худоба 1540 3856 4386 2968 83,8 

у т.ч. корови 2187 2936 3107 2012 93,4 
Свині 5187 2992 5238 4335 81,5 
Вівці і кози 1253 1675 1460 1433 114,4 
Коні 37 239 451 373 +10 раз. 
Птиця 113138 95674 98368 93278 82,5 

 
 

Таблиця 3 
Динаміка рівня рентабельності основних видів  

продукції тваринництва в Україні ¹ 
Показник Рік  2010 р. до 

1990 р., % 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Молоко і молочні 
продукти ² 32,2 -23,2 -6,0 9,9 -0,4 12,2 -3,7 13,8 4,1 1,4 17,9 -14,3 

Велика рогата 
худоба на м’ясо 20,6 -19,8 -42,3 -44,3 -33,8 -25,0 -38,4 -41,0 -24,1 -32,9 -35,9 -56,5 

Свині на м’ясо 20,7 -16,7 -44,3 -33,0 -14,4 14,9 -9,2 -27,6 0,3 12,1 -7,8 -28,5 
Вівці та кози на 
м’ясо 2,3 -31,9 -46,4 -37,8 -44,3 -32,1 -34,3 -46,4 -38,6 -31,8 -29,5 -31,8 

Птиця на м’ясо 17,0 -18,4 -33,2 11,0 3,8 24,9 12,1 -19,0 -11,3 -22,5 -4,4 -21,4 
Яйця 27,3 36,5 10,6 18,5 15,2 23,5 -6,8 9,1 13,0 13,1 18,6 -8,7 

¹ За [4]. 
² З 2001 року – молоко.  
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Таблиця 4 
Реалізація продукції тваринництва  

сільськогосподарськими підприємствами, тис. т [6] 
Продук-

ція 
Рік 2012 р. до 

2000 р., % 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Худоба та 
птиця  
(у живій 
вазі) 

969 902 1342 1448 1587 1687 1736 79,2 

Молоко і 
молочні 
продукти 

2684 2121 1834 1994 2004 2061 2360 87,9 

Яйця,   
млн шт. 2644 3700 7729 8566 9416 10790 11156 421,9 

У статистичному збірнику за 2012 р. є інформація про зростання середніх 
реалізаційних цін на продукцію тваринництва (табл. 5). 

Таблиця 5  
Середні ціни реалізації продукції тваринництва в сільськогосподарських 

підприємствах України, тис. грн/т [6] 
Продук-

ція 
Рік 2012 р. до 

2000 р., % 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Худоба 
та пти-
ця (в 
живій 
вазі) 

2358,0 6909,9 10184 10362 10797 11967 13456 570,7 

Молоко 
і молоч-
ні про-
дукти 

536,4 1126,9 2065,1 1888,8 2938,7 3041,6 2662,8 496,4 

Яйця, 
млн шт.  191,7 251,8 377,4 403,9 470,6 521,5 627,0 327,1 

 
Аналіз показує, що середні ціни на худобу і птицю (в живій вазі) у 2012 р. 

порівняно з 2000 р. зросли у 5,7 раза, на молоко і молочні продукти – в 4,9 раза, на 
яйця – у 3,2 раза. 

У такій ситуації тваринництво ожило, з’явилися стимули до продуктивної 
праці. У 2013 р. порівняно з 2000 р. поголів’я великої рогатої худоби не віднови-
лося. У сільськогосподарських підприємствах воно становило 22,0% щодо рівня 
2000 року, у тому числі корів – 24,9%. Зате поголів’я свиней зросло у 7,7 раза, 
овець і кіз – у 5,4 раза, птиці – у 9,1 раза. 

А тепер визначмо рівень рентабельності продукції і порівняємо його з 
показником періоду розрухи і стагнації галузі – рівень рентабельності основних 
видів продукції тваринництва (табл. 6). 
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Таблиця 6 
Рівень рентабельності продукції тваринництва 

за період 2000–2013 рр., % [7] 

Продук-
ція 

Рік 2013 р. 
до 

2000 р., 
% 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Молоко і 
молочні 
продук-
ти 

-12,7 8,0 9,4 5,5 15,0 23,6 3,2 15,8 +28,5 

М’ясо 
великої 
рогатої 
худоби 

-51,4 -34,9 -24,4 -27,5 -36,4 -19,1 -27,2 -38,8 +12,6 

М’ясо 
свиней -56,9 -21,5 22,8 4,1 10,8 18,7 -7,6 7,3 +64,2 

М’ясо 
овець та 
кіз 

-70,6 -46,9 50,9 -9,0 -45,6 -32,6 -53,4 -71,6 -1,0 

М’ясо 
птиці -37,4 13,1 -0,9 -15,3 4,0 1,6 -0,4 6,9 +44,3 

Яйця 0,3 18,7 -21,3 -7,2 5,5 -16,7 4,4 12,1 +11,8 
 

Рівень виробництва продукції птахівництва в Україні наближається до рівня 
економічно розвинутих країн світу, але за рівнем споживання ми ще серйозно 
відстаємо. Одна особа у США споживає на рік 114 кг м’яса птиці, в Канаді – 101 кг, 
Німеччині – 91 кг, Франції – 86, Російській Федерації – 49 кг, а в Україні – лише 
39 кг. Сьогодні птахівництво інтенсивно розвивається на всій території України, 
особливо біля великих промислових міст, курортів [1]. 

У середньому, за показниками птахофабрик, жива вага бройлера у 
семитижневому віці сягає 1338 г, збереженість поголів’я – 93%. 

Структура птахівництва в Україні має такий вигляд: Інститут птахівництва, 
племінні птахозаводи, племінні птахорепродуктори, товарні птахофабрики. За 
інформацією «Укрптахпрому», сьогодні галузь об’єднує в Україні 684 птахо-
господарства з різними формами власності, з яких 86 господарств спеціалізуються 
на виробництві племінної продукції, 150 – на виробництві яєць, 82 – на 
виробництві м’яса, 195 – міжгосподарські птахівничі підприємства. 

Скільки в Україні сьогодні функціонує птахофабрик – невідомо. Як 
бізнесові структури вони не фігурують у статистичних довідниках, що дуже прикро 
для науки, особливо для статистики. За неофіційними даними, у Львівській області 
їх 59, з них 36 організовані в сільськогосподарських товариствах, 23 – у 
фермерських господарствах [3]. 
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Першими із бізнесових структур прорив в аграрну сферу здійснили 
промислові спеціалізовані птахофабрики з вирощування курчат-бройлерів до 60–
70-денного віку і виробники яєць.  

В умовах членства України в СОТ птахівництво своєю продукцією складає 
конкуренцію імпортній і одержує певні переваги, про що свідчить приріст 
виробництва м’яса птиці та яєць останніми роки. 

Птахівництво, що ведеться на птахофабриках, вимагає високого рівня меха-
нізації й автоматизації виробництва, розведення гібридної птиці спеціалізованих 
порід, своєчасної боротьби із захворюваннями, постачання повноцінних кормів із 
білково-вітамінними добавками мікроелементів та антибіотиків для всіх статевих 
груп птиці. Шлях України до світового економічного простору вимагає підвищення 
конкурентоспроможності продукції та формування її високої якості, що дасть змогу 
наповнити внутрішній ринок і вийти як конкурентоспроможний гравець на 
світовий [2]. У сучасних умовах наша держава стоїть перед проблемою 
недостатнього рівня харчування населення. У багатьох випадках люди споживають 
лише дешеві продукти сумнівної якості, недоотримують необхідну кількість 
кілокалорій. Продовольча безпека є складовою національної безпеки держави. 
Ретроспективний аналіз показує, що Україна поступово зміцнює свої позиції на 
світовому ринку, адже серед виробників м’яса птиці вона займає 21 місце, а у 2006 
р. була на 26 місці. За виробництвом яєць Україна займає 9 місце у світі. Якщо в 
найближчому майбутньому виробництво яєць збереже ті самі тенденції росту, то 
ми зможемо забезпечити споживання яєць на рівні розвинених європейських країн і 
стати одним з основних експортерів цієї продукції в Європі. 

Висновки 
1. Аграрна реформа в Україні, що розпочалася у 1990 р., поставила низку 

завдань перед сільськогосподарським виробництвом: перейти на ринкову 
економіку, яка показала свої переваги в усьому світі; збільшити виробництво 
аграрної продукції; підвищити його ефективність. 

2. Держава не була готова до такого реформування. Настав 20-річний період 
розрухи і стагнації сільського господарства, включно з тваринництвом. 

3. Відродження галузі розпочалося у 2012 році. 
4. Найбільш дієздатною та ефективною галуззю тваринництва є птахівни-

цтво. Рівень виробництва продукції птахівництва на бізнесовій основі на 
птахофабриках наближається до рівня економічно розвинутих країн світу, але ми 
відстаємо за рівнем споживання дієтичного курячого м’яса і яєць. 

5. Шлях України до світового економічного простору вимагає підвищення 
конкурентоспроможності продукції та формування її високої якості.  
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Галанець В., Галанець В. Відродження тваринництва в Україні 
Аграрна реформа в Україні, що розпочалася у 1990 р., поставила завдання: 

перейти до ринкової економіки, збільшити виробництво сільськогосподарської 
продукції, підвищити ефективність її виробництва. Держава не була готова до 
такого реформування. Настав 20-річний період розрухи і стагнації галузі. 
Найбільше постраждало тваринництво. За результатами аналізу статистичних 
збірників «Україна в цифрах» за 2011–2013 рр. встановлено, що період розрухи і 
стагнації сільського господарства у 2012 р. припинився та розпочалося 
відродження галузі. Найбільш дієздатною та ефективною галуззю тваринництва є 
птахівництво, яке сьогодні ведеться у спеціалізованих промислових фабриках і має 
успіх на світових ринках. 

Ключові слова: тваринництво України, період розрухи і стагнації 
сільського господарства (1990–2010), відродження галузі у 2012 році, промислове 
виробництво продукції птахівництва на бізнесовій основі, вступ України в СОТ, 
успіхи птахівництва на світовому ринку. 

 
Halanets V., Halanets V. Revival of stock-raising in Ukraine 
Agrarian reform in Ukraine which started in 1990 set tasks: go to the market 

economy, increase the production of agricultural goods, increase it's production 
efficiency. The state was not ready to such reformation. Came the 20-year period of 
devastation and stagnation of industry. Most affected livestock. 

The results of the analysis of statistical compilations concluded that the period of 
chaos and stagnation of agriculture finished in 2012 and started the revival of industry, 
including livestock. Poultry has established itself as the most capable and efficient 
livestock industry. Poultry farming is carried out today in specialized plants and is 
successful in global markets. 

Key words: poultry farming in Ukraine, period of stagnation and economic crisis 
of agriculture (1990–2010), period of revival of industry 2012, industrial production of 
poultry on business basis, Ukraine's accession to the WTO, poultry success in the global 
market. 

 
Галанец В., Галанец В. Возрождение животноводства в Украине 
Аграрная реформа в Украине, которая началась в 1990 году, поставила 

задания: перейти к рыночной экономике, увеличить производство сельскохозяй-
ственной продукции, повысить эффективность ее производства. Государство не 
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было готово к такому реформированию. Наступил 20-летний период разрухи и 
стагнации отрасли. Больше всего пострадало животноводство. 

По результатам анализа статистических сборников «Украина в цифрах» 
(2011–2013 гг.) сделан вывод, что период разрухи и стагнации сельского хозяйства 
прекратился в 2012 году и началось возрождение отрасли, включая животно-
водство. Наиболее дееспособной и эффективной отраслью животноводства 
показала себя отрасль птицеводства, которое сегодня ведется в 
специализированных промы-шленных фабриках и имеет успех на мировых рынках. 

Ключевые слова: животноводство Украины, период разрухи и стагнации 
сельского хозяйства (1990–2010), возрождения отрасли в 2012 году, промышленное 
производство продукции птицеводства на бизнес-основе, вступление Украины в 
ВТО, успехи птицеводства на мировом рынке. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА 
 ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ 

 
Н. Альохіна, аспірант 

Львівський національний аграрний університет 
 
Постановка проблеми. Україна обрала проєвропейський напрям розвитку, 

що означає зміну стандартів у всіх напрямах господарювання. Попри складні 
економічні умови, незважаючи на всі ризики й труднощі сучасних українських 
реалій, галузь свинарства України продовжує розвиватися, зростають загальні 
обсяги її виробництва. Досить високий рівень виробництва свинини на базі 
інтенсифікації галузі насамперед сприяє продовольчій незалежності держави, 
соціально-економічній стабільності суспільства. Підписання Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом має свої ризики для вітчизняного свинарства і водночас 
надає нові можливості, передусім стратегічні, з огляду на те, що галузь може 
піднятися на новий якісний рівень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний теоретичний внесок у 
вирішення проблеми розвитку й підвищення ефективності виробництва свинини 
зробили вітчизняні науковці, такі як І. В. Свиноус, П. Т. Саблук, О. М. Шпичак, 
О. А. Шуст, М. П. Поліщук, Г. В. Ільїна та ін. Вони детально вивчали ситуацію, що 
склалася у свинарстві, а також запропонували шляхи виведення її з кризи.  

Пошуку нових форм організації виробництва (утримання, відтворення, 
годівлі тварин), оцінці перспектив глобалізації, створенню інтеграційних 
формувань, розвитку маркетингових аспектів агробізнесу присвячені праці 
П. С. Березівського, В. Я. Месель-Веселяка, В. П. Рибалки. Однак перспективи 
ефективного розвитку свинарства, питання досягнення позитивної динаміки на 
ринку продукції свинарства потребують подальшого вивчення. 
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Постановка завдання. Мета нашого дослідження – проаналізувати 
особливості розвитку українського свинарства в умовах політичної та економічної 
нестабільності з огляду на євроінтеграційні прагнення нашої держави. 

Виклад основного матеріалу. Для України 2015 є тяжким роком і водночас 
найважливішим за всі попередні двадцять чотири роки її незалежності. Нам 
доведеться не лише зупинити зовнішнього агресора, а й довести, що наша держава 
може зробити якісний перехід в європейське співтовариство та зайняти 
конкурентне місце на ринку. Після підписання Угоди про асоціацію та вільну 
торгівлю з ЄС двері для України на європейські ринки відкриті. Тому однією з 
ключових умов подальшого розвитку галузі є розширення можливостей збуту 
продукції свинарства. Вітчизняні свинарі, долаючи всі перешкоди, нарощують 
виробничі потужності, шукають нові ринки збуту й намагаються стандартизувати 
основні аспекти своєї діяльності відповідно до європейських норм. Закриття 
російського ринку, пошук і переорієнтація на інші ринки свинини, хоч і створили 
труднощі для галузі, але суттєво не позначилися на зовнішній торгівлі. Так, у 
2015 році експорт свинини з України виріс на третину на тлі дворазового зниження 
імпорту. Цьому посприяла і девальвація гривні, яка зробила нашу свинину 
конкурентоспроможною на зовнішніх ринках, оскільки цінова пропозиція 
вітчизняної свинини становить $1,6 за один кілограм (у 2013 році – $2,3/кг). 
Основним покупцем української свинини в цьому році є Молдова, яка більш ніж 
утричі наростила попит на неї (близько 60% від загального українського експорту). 
Заморожену свинину також постачають у В’єтнам, Грузію і Вірменію. 

Україна отримала на 2015 рік безмитну квоту на поставки 40 тис. т свинини, 
проте на ринок Європи буде допущена лише та продукція, яка вироблена за 
відповідними нормами, правилами й регламентами Європейського Союзу [4]. 
Насамперед це стосується стандартів забою. Поки підприємства проходитимуть 
модернізацію, на часі звернути увагу і придивитися до ринків Японії, Китаю та 
Південної Кореї – країн, які зараз розвиваються найактивніше і відчувають гострий 
дефіцит у м’ясі свиней [5]. Звичайно, в нас вже є позитивні зрушення в цьому 
напрямі і європейська сторона це вже відмітила. Напрацьовані законодавчі 
ініціативи (прийняття змін до Законів України «Про ідентифікацію та реєстрацію 
тварин» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
харчових продуктів»). Ці зміни передбачають відповідність законодавства України 
законодавству ЄС. Але законодавчі ініціативи мають відповідати реаліям, і тут 
треба зазначити, що серед виробників – більшість старих підприємств, які не 
відповідають вимогам Євросоюзу. Цілком зрозуміло, що певний час 
спостерігатиметься досить серйозний конкурентний тиск з боку європейських 
виробників, однак це якраз і допоможе пришвидшити модернізацію галузі, бо 
стратегічно виживатимуть ті підприємства, які провели модернізацію, реінжи-
ніринг. Водночас нові підприємства вже орієнтуватимуться на стандарти ефектив-
ності й якості європейського зразка. Вони дотримуватимуться тих правил і того 
рівня ефективності, які є в Європі. Останнім часом спостерігається тенденція до 
покращання ситуації, зокрема збільшується кількість нових свинарів, навіть серед 
тих осіб, які до цього не були пов’язані зі сільським господарством; створюються 
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нові агрохолдинги; надходять зарубіжні інвестиції. Виробники продукції 
свинарства намагаються стандартизувати основні аспекти своєї діяльності 
відповідно до європейських норм. Більшість наших модернізованих виробництв 
використовує інтенсивну генетику, відмовляється від антибіотиків у кормах і 
стимуляторів росту. У нас вже досить багато виробників, які мають високий 
конкурентний рівень і які б могли претендувати на сертифікацію Європейським 
Союзом. Однак для конкурентоспроможності підприємств, оскільки встояти під час 
економічної кризи вдасться тільки сучасним підприємствам з ефективним підходом 
до виробництва, необхідно поліпшення інвестиційного клімату в країні, 
доступність довгострокових кредитів з адекватною ставкою, яка дає змогу 
працювати не тільки на банк. Є ще дієва програма відшкодування ставки 
за кредитами, але вона поки що тільки анонсована урядом [3, с. 49–53]. 

Українські й зарубіжні інвестори, хоч і розглядають вітчизняне свинарство 
як привабливу і прибуткову галузь, з деякими побоюваннями та пересторогами 
ставляться до вкладання коштів. Причин цьому є кілька. Передусім нестабільність 
українського законодавства, яке спрогнозувати ніхто не може. Крім того, стан 
самих господарств далеко не завжди є ідеальним. Інвесторів непокоїть питання 
політичної стабільності. Інша проблема, специфічна для України – подолання 
корупції. Численні ж закони створюють лише бюрократичні перепони сільсько-
господарським підприємствам. 

Однак, незважаючи на всі виклики й труднощі сьогодення, свинарство 
України продовжує розвиватися: у 2014 році лише серед господарств Асоціації 
свинарів України (АСУ) було запущено чотири нові свинокомплекси.  

Динаміка поголів’я свиней весь час коливається, постійно виникають якісь 
фактори, що впливають на ринок і не дають змоги досягти стабільного тренду 
розвитку галузі. Упродовж 2014 року відбувалося скорочення поголів’я свиней. 
Так, за даними Держкомстату, станом на 1 січня 2015 року в Україні налічується 
7,35 млн голів свиней, що на 6,6 % менше порівняно з відповідним періодом 
минулого року. При цьому поголів’я свиней утримується у сільськогосподарських 
підприємствах. На початок року таке поголів’я становило 3,7 млн голів, що менше 
від минулорічного на 1,6 %. В індивідуальних господарствах свиней поменшало на 
9 % – до 3,6 млн голів [2; 5]. 

Цьогорічна ситуація у свинарстві України стабілізувалася й спостерігалося 
збільшення поголів’я свиней. Станом на 1 травня 2015 року поголів’я свиней 
досягло 7,45 млн голів, що більше порівняно з початком року на 1,4 % (без 
урахування АР Крим, м. Севастополя, частини зони проведення антитерористичної 
операції). При цьому за січень-квітень поточного року поголів’я свиней у 
сільськогосподарських підприємствах збільшилося на 45,6 тис. гол., в індивідуаль-
них господарствах – на 56 тис. голів [1]. 
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Рис. Динаміка поголів’я та вирощування свиней в Україні [2]. 

 
Скорочення удвічі ввозу іноземної свинини позитивно позначилося на 

розвитку внутрішнього ринку. Фактичний рівень самозабезпечення свининою у 
2014 році зріс до 87 %, тобто на 10 % більше від минулорічного показника. Це 
означає, що українці стали їсти більше саме вітчизняної свинини. Правда, на жаль, 
соціально-економічні негаразди в країні, девальвація гривні вдарили по гаманцю, 
знизивши купівельну спроможність. Як наслідок, споживання свинини на одну 
особу скоротилося в середньому на 1 кг на рік (у 2014 р., за попередніми даними, 
цей показник складе 20,8 проти 21,8 кг – у 2013 р.) [2].  

Висновки. Ринок ЄС Україні необхідно завойовувати в будь-якому разі, 
намагатися відповідати тим стандартам, які цей ринок висуває. Це своєрідні ворота 
на світовий ринок. Проте скільки б ми не переймали досвід закордонних фермерів, 
Україна повинна знайти свій шлях, власну українську модель прибуткового 
свинарства. 
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Альохіна Н. Перспективи інтеграції української галузі свинарства до 
європейського простору 

Розглянуто сучасний стан розвитку свинарства в Україні. Проаналізовано 
перспективи інтеграції української галузі свинарства до європейського простору. 
Проаналізовано динаміку поголів’я та вирощування свиней в Україні. Наведена 
динаміка показників імпорту та експорту продукції свинарства в Україні. 

Ключові слова: ринок, імпорт, експорт, інтеграція. 
 
Alokhina N. Integration prospects of Ukrainian pig farming branch to 

European space 
In the article the current state of pig production in Ukraine is considered. 

Integration prospects of Ukrainian pig farming branch to European space are analyzed. 
Dynamics of livestock and pig production in Ukraine is analyzed. Dynamics of imports 
and exports products indicators in Ukraine is provided.  

Key words: market, imports, exports, integration. 
 
Алехина Н. Перспективы интеграции украинской отрасли 

свиноводства в европейское пространство 
Рассмотрено современное состояние развития свиноводства в Украине. 

Проанализированы перспективы интеграции украинской отрасли свиноводства в 
европейское пространство. Проанализирована динамика поголовья и выращивания 
свиней в Украине. Приведена динамика показателей импорта и экспорта продукции 
свиноводства в Украине. 

Ключевые слова: рынок, импорт, экспорт, интеграция. 
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ПОСЛУГИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: СУТЬ, РОЛЬ ТА 
ЗНАЧЕННЯ 

 
Г. Вислободська, аспірант 

Львівський національний аграрний університет 
 

Постановка проблеми. Останніми роками зростає роль сфери послуг у 
світовій економіці, і в цьому аспекті Україна не є винятком. Безліч досліджень 
відомих учених-економістів стосується теоретичних і практичних аспектів 
розвитку ринку послуг, проте майже всі вони оминають сільськогосподарське 
виробництво. Тому питання визначення місця, ролі та специфіки сільськогоспо-
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дарського підприємства на ринку послуг є доволі актуальним, виникає необхідність 
встановлення взаємозв’язків і впливу на економічний стан цих суб’єктів госпо-
дарювання загалом та результати діяльності окремого господарюючого суб’єкта. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічними аспектами 
діяльності у сфері послуг займалися зокрема Ф. Котлер [3], В. Мальченко [7], 
Р. Малері [1], Р. Норманн [8], К. Лавлок [4], Т. Хилл [6], П. Зав'ялов [2] та ін. Однак 
у своїх дослідженнях вони розглядають сферу послуг загалом, виокремлюють  
питання маркетингу й менеджменту послуг, але практично не зачіпають розвиток 
ринку послуг у галузі сільського господарства. Тому, враховуючи перспективи 
розвитку аграрного сектору економіки України, ці питання потребують 
ґрунтовного і детального дослідження.  

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати зав-
дання дослідження, яке полягає в розкритті основних теоретичних і практичних 
аспектів розвитку ринку послуг в аграрній сфері.  

Виклад основного матеріалу. Кажучи про сільське господарство, біль-
шість теоретиків і практиків економіки мають на увазі виробництво сільськогоспо-
дарської продукції. Проте в економіці переплітаються всі галузі і сфери діяльності, 
кожна з яких доповнює одна одну і без їх тісного взаємозв’язку не може жодна з 
них функціонувати. Тісно взаємопов’язані між собою і сільське господарство та 
сфера послуг. 

В економічній літературі немає однозначності щодо визначення поняття 
«послуга». Існує безліч дефініцій, зокрема можна зустріти визначення послуги як 
діяльності або дії (складової частини діяльності); результату або продукту праці; 
блага, користі або вигоди; товару особливого виду; споживчої вартості, що не має 
уречевленої форми; нематеріальних активів; невідчутних дій; сукупності робіт 
тощо. Закрема Ф. Котлер трактує послугу як «будь-який захід або вигоду, що одна 
сторона може запропонувати іншій і які в основному невідчутні і не призводять до 
оволодіння будь-чим» [3, с. 288].  

Сфера послуг в економіці країни виконує економічну та соціальну функ-
ції [9]. Економічна функція проявляється в: обслуговуванні процесу виробництва 
матеріальних благ; відтворенні робочої сили; створенні додаткових матеріальних 
благ. 

Соціальна функція полягає у: задоволенні потреб населення в різних видах 
обслуговування; забезпеченні зниження витрат і поліпшенні умов праці в домашніх 
господарствах; реалізації вільного часу; підтриманні безпеки й нормального 
функціонування держави, охороні громадського порядку. 

Сільськогосподарські підприємства виступають споживачами послуг 
(див. рис.).  

Виробничі послуги в сільському господарстві –  це особливий вид послуг, 
оскільки без них неможливе виробництво сільськогосподарської продукції. За 
значенням для процесу виробництва їх можна поставити в один ряд із 
матеріальними ресурсами, оскільки, скажімо, без оранки, садіння та збирання 
урожаю неможливо отримати кінцевий результат – готову сільськогосподарську 
продукцію. 
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До послуг, що забезпечують діяльність сільськогосподарського підприєм-
ства, на нашу думку, слід віднести ті, без яких його функціонування є обмеженим 
чи взагалі неможливим, проте ці послуги не беруть безпосередньої участі у 
виробничому процесі. Сюди віднесемо бухгалтерські, дорадчі, юридичні послуги 
тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Послуги, які споживають сільськогосподарські підприємства. 
 
До інших послуг належать послуги, що не увійшли до двох попередніх 

категорій. Це послуги, що не беруть участі у процесі виробництва, не є 
надзвичайно необхідними для діяльності сільськогосподарського підприємства, але 
споживаються цими суб’єктами господарювання. До таких відносяться перевезення 
адміністративного персоналу, надання путівок на відпочинок працівникам 
підприємства та ін. 

Аграрне підприємство може отримувати послуги внаслідок самостійного 
забезпечення виконання виробничих послуг та отримання послуг від інших 
господарюючих суб’єктів.  

Оскільки аграрне підприємство самостійно може «виготовляти» послуги 
для забезпечення власних потреб у них, то відповідно воно може виступати 
продавцем послуг для інших суб’єктів господарювання. Проте продаж послуг  
стосується лише першої категорії (див. рис.). Лише послуги цієї групи сільськогос-
подарське підприємство може надавати, а відповідно й отримувати прибуток від 
діяльності з надання послуг. Послуги з двох інших груп можуть споживатися лише 
від інших фізичних чи юридичних осіб – несільськогосподарських підприємств.  

Висновки. На основі викладеного, можна дійти висновку, що: 
1. Сфера послуг нерозривно пов’язана зі сільськогосподарським виробниц-

твом. Сільськогосподарські підприємства є активними учасниками ринку послуг, 
де одночасно можуть виступати як у ролі споживачів, так і в ролі виробників 
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послуг. Без споживання виробничих послуг неможливий процес виробництва 
сільськогосподарської продукції, а отже, є неможливим й існування самого 
сільськогосподарського підприємства. 

2. Сільськогосподарські підприємства є споживачами виробничих послуг, 
послуг, що забезпечують функціонування підприємства, та інших послуг, що не 
пов’язані з їх виробничою діяльністю, й виступають продавцями виробничих 
сільськогосподарських послуг.  

3. Діяльність сільськогосподарських підприємств у сфері послуг має і 
певне соціальне значення. Так, у багатьох випадках сільськогосподарські підприєм-
ства є єдиними надавачами послуг сільському населенню. 
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Вислободська Г. Послуги в сільському господарстві: суть, роль та 
значення 

Висвітлено основні аспекти діяльності сільськогосподарських підприємств 
на ринку послуг. Показано взаємозв’язок між сферою послуг і сільським господар-
ством. Наведене визначення поняття «послуга». Висвітлено, які послуги належать 
до категорій «виробничі послуги», «послуги, що забезпечують діяльність підпри-
ємств» та «інші послуги, що споживаються».  

Ключові слова: послуги, виробничі послуги, сільськогосподарське 
підприємство, ринок послуг, споживачі послуг, продавці послуг. 
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Vyslobodska H. Services in agriculture: the nature, role and importance 
The article highlights the main aspects of the activity of agricultural enterprises 

on the services market. The relationship between service industry and agricilture is 
shown.The definition of the notion «service» is provided. Services dealing with the 
categories «production services», «services providing the activity of enterprises» and 
«other services that are consumed» are highlighted. 

Key words: services, production services, agricultural enterprise, services 
market, consumers of services, sellers of services.  
 

Выслободская  Г. Услуги в сельском хозяйстве: суть, роль и значение 
Отражены основные аспекты деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий на рынке услуг. Показана взаимосвязь между сферой услуг и сельским 
хозяйством. Представлено определение понятия «услуга». Показано, какие услуги 
относятся к категориям «производственные услуги», «услуги, обеспечивающие 
деятельность предприятий» и «другие услуги, потребляемые». 

Ключевые слова: услуги, производственные услуги, сельскохозяйственное 
предприятие, рынок услуг, потребители услуг, продавцы услуг. 
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ВИРОБНИЦТВО ТЮТЮНОВОЇ СИРОВИНИ В КРАЇНАХ ЄС 
 

А. Мерцало, здобувач 
Львівський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. У період переходу української економіки до ринко-

вих відносин зупинила свою діяльність значна кількість сільськогосподарських 
підприємств. Нові агроформування зіштовхнулися з колосальними фінансово-
економічними та організаційними проблемами. За відсутності підтримки з боку 
держави вони не змогли виконувати покладені на них функції. Ці та інші чинники 
призвели до того, що значна частина сільського населення працездатного віку 
залишилася безробітною і соціально незахищеною. Відродження виробництва 
тютюну має велике економічне, соціальне й агроекологічне значення. Одним із 
важливих елементів цього відродження є вивчення іноземних тенденцій і досвіду, 
що дасть змогу ефективніше вести галузь.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функціонування економічного 
механізму виробництва тютюну і тютюнової сировини в країнах ЄС у вітчизняній 
літературі розглянуто недостатньо. Окремі питання частково розглядали українські 
науковці І. М.  Ковтуник, В. Я. Гончарук, А. М. Стельмащук, Г. Д. Бялковська. 
Основна маса досліджень припадає саме на іноземних учених, серед яких варто 
виділи таких, як H. Jarman, A. Gilmore, G. Borio, D. Pantini, F. Chaloupka.  

Постановка завдання. Перед нами стояло завдання провести ретроспек-
тивний аналіз і аналіз основних тенденцій в галузі виробництва тютюнової сиро-
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вини в країнах ЄС протягом окресленого періоду, визначити й уточнити функції 
механізму продукування тютюнової сировини. 

Виклад основного матеріалу. Першовідкривачі Америки, висадившись у 
1492 р. на острові Гуанагані, з великим подивом спостерігали, як місцеві жителі 
втягували в себе дим із тліючих листків якоїсь рослини, привезли зі собою невеликі 
запаси і звичку її куріння [1]. Саме так тютюн почав свою історію в Європі. 

Сьогодні тютюн вирощують і збирають у 13 державах – членах ЄС. Так, у 
2013 році було виготовлено близько 207 тис. т тютюнової сировини, або 2,8 % 
загального обсягу світового виробництва. Італія, з 49,7 тис. т, є основним 
європейським виробником тютюнової продукції, разом з Болгарією, Іспанією, 
Польщею і Грецією виробляє понад 83% тютюнової сировини в регіоні (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Виробництво тютюну в країнах ЄС у 2013 р., т*. 
*Джерело: розроблено автором на основі [5]. 

 
Протягом досліджуваного періоду чітко простежуються тенденції до 

зменшення посадкових площ, переважно через загальносвітову тенденцію падіння 
споживання тютюнових виробів у Європі і у світі. Виняток становить тільки 
Хорватія з приростом 4,7%. Загалом для кращої наочності країни-виробники за 
розмірами посівних площ можна умовно поділити на три групи (табл. 1). 

Аналіз динаміки урожайності показує найбільш сприятливі та ефективні 
країни щодо виробництва тютюнової сировини (рис. 2). Як бачимо, незважаючи на 
масштаби виробництва тютюну в Болгарії, ефективність його вирощування можна 
піддати сумніву. Чого не скажеш про Італію, в якої, попри зниження (-10%), 
показник залишається стабільно високим. Варто відзначити зростання в Іспанії на 
2,6 % і Бельгії – на 11,1 %. 
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Таблиця 1 

Ранжування країн ЄС за розмірами посівних площ тютюну, 2013 р.* 

Група Країна 

1-1000 Словаччина 
(13 га) 

Португалія 
(42 га) 

Бельгія 
 (63 га) 

Румунія 
 (916 га)  

1001-6000 Німеччина 
(2000 га) 

Франція 
(4419 га) 

Угорщина 
(4800 га) 

Хорватія 
(5172 га)  

6001 і > Іспанія 
(10000 га) 

Польща 
(14961 га) 

Греція 
(15700 га) 

Італія 
(16035 га) 

Болгарія 
(19400 га) 

*Джерело: розраховано автором на основі [5]. 
 

 
 

Рис. 2. Урожайність тютюну в країнах ЄС, ц/га*. 
*Джерело: розроблено автором на основі [5]. 

 
Дані табл. 2 показують цікаву інформацію: зростання в Іспанії (+300%), 

Угорщині (+228%), Греції (+164%), Франції (+92%), Польщі (+82) є лише 
результатом аналогічного зростання ціни на продукцію, спровокованого зростан-
ням собівартості продукції на тлі падіння її обсягів. 

Важливим елементом виробництва тютюнової сировини в ЄС дослід-
жуваного періоду є підтримка галузі на державному рівні. У квітні 2004 року Рада 
міністрів сільського господарства ЄС вирішила реформувати систему сировинної 
тютюнової галузі відповідно до Загальної сільськогосподарської політики. Система 
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виробничих квот була скасована, а фінансової підтримки – відділена від вироб-
ництва. Державам – членам ЄС, охопленим режимом допомоги у вирощуванні 
тютюну дали перехідний період, щоб пристосуватися, між 2006 і 2009 роками.  

Таблиця 2 
Вартість виробленої продукції за цінами виробників, млн євро* 

Країна/ 
Період 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2013 р. до 

2006 р. у % 

ЄС 
(28 країн) 502,66 471,45 520,67 616,84 654,10 619,83 503,59 536,19 106,7 

Бельгія 0,25 0,20 0,24 0,21 0,28 0,29 0,35 0,44 176,0 

Болгарія 70,41 45,30 58,95 91,41 79,30 105,48 51,28 74,71 106,1 

Німеччина 28,00 22,40 29,86 30,00 30,00 18,00 18,00 18,00 64,3 

Греція 40,84 75,39 78,26 81,72 70,22 83,11 92,00 107,90 264,2 

Іспанія 16,86 16,08 20,07 33,23 71,88 65,91 62,55 67,58 400,8 

Франція 14,20 15,40 19,60 24,80 47,10 34,70 29,60 27,30 192,3 

Хорватія 20,56 16,77 17,38 16,07 10,27 12,44 12,98 11,09 53,9 

Італія 277,44 250,80 250,77 292,50 278,83 225,11 167,16 164,26 59,2 

Угорщина 4,25 3,04 5,66 4,44 7,14 14,65 11,99 13,93 327,8 

Польща 26,93 24,22 36,61 39,45 54,45 57,03 55,68 49,00 182,0 

Португалія 1,08 0,71 0,95 1,90 1,79 0,13 0,23 0,36 33,3 

Румунія 1,46 0,94 2,31 1,12 2,81 2,97 1,76 1,63 111,6 

Словаччина 0,37 0,20 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,0 

*Джерело: за даними Eurostat [3]. 
 
Протягом цього періоду можна було частково або повністю розірвати 

зв’язок між виробництвом та фінансовою допомогою, наданою тютюновій галузі, 
або продовжувати віддавати частину наданої допомоги виробництву. «Розв’язка» 
допомоги від виробництва дає змогу виробникам вирощувати інші культури, – 
якщо вони хочуть, – за збереження стабільних доходів[4].  

Із 2010 року, як ми бачимо в табл. 3, допомога від ЄС майже повністю була 
відокремлена від виробництва, 50% попередньої допомоги залучено в пряму 
платіжну систему. Решта пішла в програми розвитку сільських території, особливо 
в регіони вирощування тютюну. 

У всіх європейських країнах тютюнова галузь, починаючи з вирощування 
рослин, виконує важливу систему тристоронніх функцій (економічну, соціальну, 
агроекологічну). Економічна функція проявляється в істотному впливі на пов’язані 
і суміжні галузі, включаючи сировинну, напівфабрикатів, проміжних товарів, 
логістичну, фінансову, страхових послуг та ін.  

За результатами аналізу, проведеного Італійським інститутом економічних 
досліджень «Nomisma», встановлено, що на кожну тисячу євро вартості, створеної 
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в тютюновій галузі в суміжних і пов’язаних галузях, 400 євро – дохід механічного 
сектору (транспортні засоби, машини, установки), 100 євро – вигоди – хімічна 
промисловість (засоби захисту рослин та добрива), 200 євро – на користь 
банківського і страхового секторів, а решта розподіляється між щонайменше 
десятьма іншими секторами [6]. 

Таблиця 3 
Обсяг субсидій, виділених на виробництво тютюну 

 в країнах-реципієнтах, млн євро* 

Країна/ період 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. Разом 

ЄС(28 країн) 213,48 283,61 261,00 238,26 112,57 45,76 81,88 73,99 1310,55 

Болгарія 0,00 53,25 68,02 59,31 35,41 36,88 37,18 60,72 350,77 

Греція 7,19 7,00 7,07 8,71 0,00 0,00 0,00 0,00 29,97 

Іспанія 66,83 66,15 65,99 64,20 0,00 0,00 0,00 0,00 263,17 

Франція 47,30 43,60 43,10 42,30 0,00 0,00 8,00 7,90 192,20 

Хорватія 8,77 9,84 10,71 9,48 9,81 8,69 8,21 5,14 70,65 

Угорщина 19,43 19,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,57 

Польща 51,66 77,50 59,40 50,23 63,84 0,01 28,35 0,00 330,99 

Португалія 9,62 5,20 3,27 4,03 3,52 0,19 0,14 0,23 26,20 

Румунія 0,30 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 

Словаччина 2,38 1,83 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,64 

*Джерело: за даними Eurostat [3]. 
 
Для сільської місцевості важливою є соціальна функція тютюнництва. Адже 

у багатьох країнах ЄС цю культуру вирощують дрібні фермери, часто на земельних 
ділянках у кілька гектарів, з повною або неповною безпосередньою участю членів 
сім’ї. Іншими словами, це своєрідна альтернатива працевлаштування. 

Вирощування тютюну є трудомістким порівняно з вирощуванням інших 
культур (наприклад, пшениця, насіння олійних культур тощо). В Італії, наприклад, 
потрібно близько 400 год./га/рік для світлого тютюну і приблизно 60 год./га/рік для 
пшениці [6]. 

Агроекологічна функція, пов’язана з тим, що тютюн не дуже вибагливий до 
ґрунту і може рости на різноманітних ґрунтах. Важливим елементом також є 
самосумісність або стабільність [2, с. 87; с. 41]. Рослина адаптується до місцевості і 
ґрунтових умов, які не підходять для інших культур. 

Висновки. На відміну від України виробництво тютюнової сировини в 
ЄС – це налагоджений процес. Важливість цього процесу підкреслюється зусил-
лями та обсягами допомоги, яку надають виробникам у країнах Європи. Натомість 
налаштованість системи через призму функцій допомагає вирішити низку питань 
соціального, економічного та агроекологічного напрямів. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ 

СТАНУ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ВНАСЛІДОК НЕРАЦІОНАЛЬНОГО 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 
Ю. Яремко, д. е. н., Н. Дудяк, к. е. н. 

Херсонський державний аграрний університет 
 

Постановка проблеми. Питання раціонального використання меліорованих 
земель в аграрному секторі економіки набувають подальшої актуальності, оскільки 
саме завдяки ефективному використанню меліорованих земель, відновленню 
меліоративних фондів і забезпеченню екологічного збалансованого землекорис-
тування можливе вирішення не тільки питань економічної безпеки, а й питань 
продовольчої безпеки регіонів і країни загалом.   

Кожен із видів земельних угідь за будь-якої економічної діяльності повинен 
бути раціонально та ефективно використаний. Для цього необхідно проводити 
глибокий еколого-економічний аналіз використання земельних ресурсів для 
своєчасного виявлення можливих екологічних проблем і вживання необхідних 
заходів щодо їх усунення.  

Під впливом сільськогосподарського землекористування, запровадження 
зрошення меліоровані землі несуть навантаження, внаслідок яких відбуваються 
негативні зміни їх ґрунтово-меліоративного стану та порушення екологічної 
стійкості земель. Штучна зміна природного режиму меліорованих земель призвела 
до того, що деградаційні процеси (засолення, осолонцювання, водна та вітрова 
ерозії, опустелювання тощо) стали переважати самовідновні та самоочисні процеси 
через екологічно незбалансовану господарську діяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням впливу господарської 
діяльності на земельні ресурси, а також на раціональність використання та їх 
відтворення присвячені наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема 
І. Айдарова, В. Благодатного, Г. Бриндзі, А. Голованова, В. Горлачука, Ю. Краснов-
ської, В. Кундіуса, Є. Лисенко, С. Мар’їна, Б. Пунько, В. Сафонової, М. Стеци-
шина, А. Сохнича, А. Третяка, в яких обґрунтовані аспекти переходу до моделі 
стійкого розвитку аграрного землекористування. Водночас маловивченими 
залишаються питання інтегральної оцінки впливу господарської діяльності й 
нераціонального землекористування на меліорованих землях. 

Постановка завдання. З огляду на викладене ми ставили завдання 
розробити та науково обґрунтувати методичний підхід і методику інтегральної 
оцінки впливу господарської діяльності та нераціонального землекористування на 
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меліоровані землі як відкриті еколого-економічні системи з урахуванням 
особливостей господарсько-меліоративної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи існуючі методичні підходи до 
оцінки стану землекористування на меліорованих землях [1–8], доходимо висновку 
про проблемність питань, що стосуються нормування антропогенного наванта-
ження, впливу господарської діяльності на меліоровані землі. Для свого вирішення 
вони вимагають комплексу методичних підходів, які характеризують розвиток 
меліорованих земель як складних еколого-економічних систем. Найбільш 
результативним є застосування таких підходів, як системний, структурний, 
ландшафтний та методичний.  

Комплексний підхід передбачає, що в оцінці стану меліорованих земель 
будуть враховані технічні, екологічні, економічні, соціальні та організаційні 
аспекти, які впливають на процес землекористування. Ігнорування комплексного 
підходу щодо управління землекористуванням на меліорованих землях негативно 
позначиться на стратегічному розвитку меліорованих земель. 

Методична специфіка системного підходу полягає в тому, що метою 
дослідження є вивчення закономірностей і механізмів утворення складного об’єкта 
з певних складових. При цьому особлива увага звертається на розмаїття внутрішніх 
і зовнішніх зв’язків системи, на процес (процедуру) об’єднання основних понять в 
єдину теоретичну картину, що дає змогу виявити сутність цілісності системи [7].  

Система (від грец. systema – складене з частин, поєднання, складання) – це 
об’єктивна єдність закономірно пов’язаних один з одним предметів, явищ, а також 
знань про природу і суспільство.  

Меліоровані землі становлять собою природно-територіальний комплекс, 
який у зв’язку з виробничо-сільськогосподарською та меліоративною діяльністю 
утворює складну еколого-економічну систему.  

Еколого-економічна система меліорованих земель вирізняється своєрідні- 
стю формування гідрогеолого-меліоративного режиму функціонування та зміною 
природних еколого-економічних процесів під впливом виробничо-господарської 
діяльності. 

Схему зв’язків у межах меліорованої системи можна представити у такому 
вигляді: вхід, процеси в системі, вихід та зворотні зв’язки (рис 1). Взаємодія між 
системою та зовнішнім середовищем здійснюється за допомогою входів і виходів. 
Вхід у систему – це вплив на неї факторів зовнішнього середовища, тобто 
господарська діяльність, а вихід зі системи – це результат функціонування системи 
та її реакція на вплив зовнішнього середовища. 

Існуючий зворотний зв’язок урівноважує зміни, які можуть виникати в 
еколого-економічній меліорованій системі під впливом господарської діяльності, 
тим самим створюючи умови для саморегуляції та самовідновлення системи.  

У результаті антропогенної діяльності формуються природно-штучні 
системи, елементи яких створені в навколишньому природному середовищі 
людьми для задоволення певних потреб суспільства. 
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                                               Зворотній зв'язок  

 
 

 
 

Рис. 1. Схема зв’язків в еколого-економічній системі меліорованих земель. 
 
У всякої штучної системи існують три різні за своєю роллю підпроцеси: 

основний процес, зворотний зв’язок та обмеження. Основний процес перетворює 
вхід на вихід. Зворотний зв’язок виконує низку операцій: порівнює параметри 
виходу з моделлю виходу і виділяє різницю; оцінює зміст і сутність відмінностей; 
виробляє рішення відповідно до існуючої різниці, формує процес введення рішення 
(втручання в процес системи) і впливає на процес з метою зближення виходу і 
моделі виходу. Процес обмеження регулює вплив господарської діяльності на 
меліоровані землі в межах дії системи. Цей процес впливає на вихід та управління 
системою, забезпечує відповідність вихідної продукції вимогам споживача.  

У результаті господарської діяльності в сучасних умовах господарювання 
зворотні зв’язки між компонентами системи відсутні, в результаті чого відбу-
ваються незворотні деградаційні процеси: зміна основних еколого-агромеліора-
тивних характеристик як меліорованих земель, так і природних ландшафтів, 
зниження економічної ефективності землекористування в межах меліорованих 
земель і втрата здатності їх до саморегуляції й самовідновлення [9, с. 170]. 

Структура – це така організація об’єктів, яка характеризує їх сутність із 
внутрішніми залежностями. Складові системи й структури виступають як єдність 
протилежностей, тим самим утворюючи системно-структурний підхід у загальному 
вигляді, що означає розгляд досліджуваних об’єктів як елементів систем під кутом 
зору їх структур.  

Актуальність дослідження структури системи меліорованих земель  
визначається тим, що в системі відбуваються негативні зміни під впливом 
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господарської діяльності, тобто зовнішніх факторів, а паралельно з цим 
відбуваються  зміни в самій структурі системи, які і визначають сучасний її стан. 

Системно-структурний підхід передбачає розвиток діалектики 
внутрішнього і зовнішнього, охоплюючи два аспекти: взаємодія інженерної 
системи зі середовищем та ієрархічність систем, тобто залучення будь-якої системи 
як підсистеми в складнішу систему [10; 11]. 

Ландшафтний підхід полягає в аналізі явищ і проблем у зв’язку з 
ландшафтною структурою території і залежно від комплексного впливу як 
природних, так і техногенних факторів. 

Сьогодні все більшого значення набуває ландшафтно-екологічний підхід 
[12, с. 52]. Він не лише вказує на взаємозв’язок між природними складовими, а й 
припускає оцінку придатності ландшафтних комплексів до тих або інших видів 
меліорації, а також аналіз можливих змін компонентів природного середовища під 
впливом меліорації. Ландшафтно-екологічний підхід передбачає розробку 
екологічних обмежень, ступінь та глибини впливу тих чи інших меліорацій залежно 
від властивостей ландшафтів [13, с. 13]. 

Ландшафтно-меліоративний підхід охоплює оцінку ресурсного та еколого-
господарського стану, а також еколого-меліоративного стану території [12, с. 59]. 
Професор Ю. Мажайський співвідносить еколого-меліоративний стан території з 
функціонуванням меліорованих земель і управлінням їх розвитком, оскільки 
меліоровані землі виступають як природно-виробнича система господарського 
комплексу, що виконує одночасно економічні, соціальні та екологічні функції на 
території та впливає на стійкість його розвитку.  

Однак, як зазначають українські науковці В. Кривов і А. Шеремет, 
існуючих методичних підходів до еколого-економічної оптимізації 
землекористування недостатньо [15].  

У своїх наукових працях А. Шеремет пропонує заходи, спрямовані на 
оптимізацію землекористування, які передбачають науково обґрунтовану оцінку 
кожної окремої земельної ділянки та вимагають розробки законодавчо-
нормативних документів щодо забезпечення збалансованого землекористування 
[14, с. 167]. 

Аналіз існуючих нормативно-правових актів регулювання господарської 
діяльності на меліорованих землях свідчить про те, що під час їх розробки не 
використано системний підхід і не проведено глибокий аналіз причин погіршення 
стану меліорованих земель. Тому актуальним завданням нинішнього етапу 
використання меліорованих земель є пошук та обґрунтування нового методичного 
підходу до вирішення існуючих проблем, який би у свою чергу забезпечив 
тісніший зв’язок між меліорованими землями та існуючими еколого-економічними 
наслідками від антропогенного навантаження. 

Для виконання оцінки стану меліорованих земель як еколого-економічної 
системи їх антропогенної перетвореності необхідна розробка системи показників, 
які характеризують ефективність використання меліорованих земель і дають змогу 
оцінити існуючі екологічні проблеми, розробити необхідні заходи.  
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Методичний підхід щодо оцінювання рівня антропогенного навантаження 
на меліоровані землі вирізняється складністю, оскільки вимагає виконання великої 
кількості розрахунків показників, які характеризують еколого-економічний стан 
меліорованих земель як еколого-економічної системи. На основі цих показників 
повинна виконуватися інтегральна оцінка впливу господарської діяльності на 
меліоровані землі. Меліоровані землі мають бути стійкою саморегулюючою 
системою, яка б створювала опір всім негативним явищам.  

Оцінку стану та використання меліорованих земель як еколого-економічної 
системи виконуємо за системою індикаторів, що характеризують взаємопов’язані 
складові економічної, екологічної, соціальної систем за допомогою системного 
аналізу. Для їх формування враховуємо регіональну специфіку землекористування, 
а саме: еколого-агромеліоративний стан меліорованих земель, технічний стан 
водогосподарських об’єктів і меліоративних систем, раціональність використання 
земельних ресурсів. 

Відповідно до розробленого алгоритму забезпечення збалансованого 
землекористування на меліорованих землях, перш ніж розробити методику оцінки 
стійкості меліорованих земель як еколого-економічної системи, необхідно удоско-
налити й адаптувати існуючі методичні підходи, обґрунтувати методичний підхід 
щодо оцінки рівня антропогенного навантаження на меліорованих земель як 
еколого-економічної системи. 

Після аналізу наукових напрацювань відомих учених [16–18] створена 
методика, яка забезпечує оцінку стану меліорованих земель на основі трьох 
підсистем: екологічної, економічної та соціальної, оскільки максимально розкриває 
існуючий стан системи загалом.  

Для оцінки сучасного стану антропогенно змінених меліорованих земель як 
еколого-економічної системи розглядаємо показники, що характеризують рівень 
розвитку кожної з підсистем. Група показників формує індикатор відповідного 
рівня розвитку: локального, регіонального, загальнодержавного для кожної з 
підсистем: екологічної, економічної та соціальної (див. табл.).  

Показники для виконання  оцінки рівня еколого-економіко-соціального 
рівня розвитку меліорованих земель як еколого-економічної системи вибирають з 
офіційних статистичних даних Державного комітету статистики України, 
профільних міністерств та відомств, науково-дослідних інститутів та всіх інших 
організацій, які формують статистичну базу. 

Методика оцінки еколого-економіко-соціального індексу стану меліоро-
ваних земель як еколого-економічної системи базується на характеристиці трьох її 
ієрархічних рівнів: локального, регіонального та загальнодержавного. При цьому 
для характеристики індикаторів та індексів, які характеризують стан меліорованих 
земель загалом, необхідно сформувати групи показників. Кількісна оцінка системо-
утворювальних факторів слугує інтегральним показником, який характери-зує 
основні властивості і стан меліорованих земель. 

Інтегральний індекс рівня стійкості системи змінюється в межах від 0 до 1, 
де 0 вважають значенням, що свідчить про низький стан стійкості меліорованих 
земель як еколого-економічної системи, 1 – значенням, що свідчить про 
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максимально  сприятливі умови щодо забезпечення стійкості, рівноваги та безпеки 
системи.  

Таблиця 
Методика оцінки стійкості меліорованих земель 

як еколого-економічної системи 
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стійкості меліорованих земель як еколого-економічної системи за районами 
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0,45. У найгіршому становищі опинилися території Каланчацького району, для 
якого показник інтегрального індексу стійкості дорівнює 0,25, стан території – 
катастрофічний. Відмічено території з найбільшими показниками антропогенного 
навантаження та нераціональним землекористуванням, які потребують негайного 
прийняття науково обґрунтованих рішень та вживання необхідних заходів щодо 
підвищення їх стійкості до антропогенного навантаження.  

 

 
 
Рис. 2. Рейтинг територій за інтегральним індексом стійкості меліорованих земель 

як еколого-економічної системи в межах Херсонської області. 
 

Висновки. Обґрунтування системи інтегральних показників, які характери-
зують стан окремих компонентів природно-антропогенного середовища, пов’язане 
з розробкою простих моделей, які дають змогу виконати оцінку розвитку 
меліорованих земель в часі та просторі. Інтегральні показники повинні бути: 

– універсальними, тобто характеризувати основні властивості і стан 
компонентів меліорованих земель; 

– екологічно узагальненими, тобто передавати всі властивості зазначеного 
компонента, які найбільш істотно впливають на інші компоненти системи; 

– змістовно зумовленими, інтегральні показники повинні відображати 
особливості різних природно-кліматичних зон; 

– інтегральними з точки зору екології, економіки та управління, тобто 
повинні давати змогу оцінювати меліоровані землі як природно-антропогенну 
систему; 
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– інтегральних показників повинно бути якомога менше, щоб не 
застосовувати занадто складні моделі для характеристики динаміки стану 
меліорованих земель в умовах конкретної господарської діяльності. 

Отримана модель, яка характеризує стан землекористування на 
меліорованих землях, повинна враховувати, що меліоровані землі як система 
підтримують стабільність своїх параметрів за допомогою зворотних зв’язків. 
Необхідно враховувати мінімально необхідну кількість параметрів, передусім 
інтегральних показників стану і тих змінних, які істотні для характеристики 
зв’язків між природними та антропогенними компонентами меліорованих земель. 
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Яремко Ю., Дудяк Н. Теоретико-методичне обґрунтування інтегральної 
оцінки стану меліорованих земель внаслідок нераціонального землекорис-
тування 

Розроблено та науково обґрунтовано методичний підхід і методику 
формування інтегральної оцінки впливу господарської діяльності та нераціональ-
ного землекористування на меліоровані землі як відкриті еколого-економічні 
системи. 

Ключові слова: землекористування, інтегральна оцінка, індекс, індикатор, 
еколого-економічна система, меліоровані землі. 
 

Yaremko Y., Dudyak N. Theoretical and methodological basis for the 
integrated assessment of the condition of reclaimed land as a result of unsustainable 
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reclaimed land as open ecological-economic system. 
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нального землепользования на мелиорируемые земли как открытые эколого-
экономические системы. 

Ключевые слова: землепользование, интегральная оценка, индекс, индика-
тор, эколого-экономическая система, мелиорируемые земли. 
 
 
УДК 528.4:322.3 
ОБСТАВИНИ, ЩО УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 
В. Савчак, к. ю. н. 

Ужгородський національний університет 
 

Постановка проблеми. У 2009 році серед існуючого переліку видів 
документації зі землеустрою з’явилася технічна документація, в результаті 
розробки якої стало можливим поділити земельну ділянку, що перебуває у 
власності чи користуванні. 

Після кількаразових змін земельного законодавства поділ земельної ділянки 
набув характеру простої і прозорої процедури, де через розробку технічної 
документації зі землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок і за 
наявності письмової згоди власника земельної ділянки [1; 2] формуються нові 
земельні ділянки з відповідно новими кадастровими номерами. При цьому 
нормативно врегульована процедура не завжди означає технічну можливість поділу 
земельної ділянки відповідного цільового призначення. Зокрема йдеться про 
забудовані земельні ділянки або такі, забудова яких визначена цільовим 
призначенням. 

Статтею 38 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) визначено, що 
до земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах 
населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, 
громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування. 

Стаття 39 ЗК України регламентує, що використання земель житлової та 
громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного 
пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з 
дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм [1]. 

У свою чергу за вимогами п. 3.8 Державних будівельних норм ДБН 360-
92** мінімальна розрахункова площа ділянки для індивідуального житлового 
будинку становить не менше як 23,3 м2 на одну особу [3]. Тобто, якщо сім’я 
складається з чотирьох осіб, то мінімальна площа земельної ділянки для сім’ї 
становить 93,2 м2, або 0,0093 га.  

Керуючись п. 3.22 Державних будівельних норм ДБН 360-92**, до 
житлових і громадських будинків слід передбачати проїзди завширшки 3,5 м на 
відстані не ближче 5 м від стін, придатні для проїзду пожежних машин. 

У тому разі, якщо земельна ділянка є забудованою, як правило, 
здійснюється поділ і будівлі, розташованої на земельній ділянці. При цьому згідно з 
п. 1.2 Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів 
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нерухомого майна, затвердженої Наказом Міністерства з питань житлово-
комунального господарства від 18.06.2007 р. № 55 [4], поділ та виділ частки в 
натурі здійснюється відповідно до законодавства з наданням Висновку щодо 
технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна. Тобто, якщо буде 
досягнуто висновку про неможливість поділу будинку, поділ земельної ділянки 
також не відбудеться. 

Усі перелічені чинники змушують земельні ділянки, що формуються в 
результаті поділу, відповідати певним критеріям, а якщо ні, то поділ земельної 
ділянки може виявитися неможливим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці, які у своїх працях 
приділяють увагу розміру земельних ділянок, зосереджують її передусім на 
законодавчо встановлених нормах безоплатної приватизації або ж глибше – з 
урахуванням державних будівельних норм. До таких дослідників слід віднести 
М.В. Шульгу [5], А.П. Шеремету [6, с. 86]. Зокрема А.М. Мірошниченко [7] 
зауважує, що розміри земельних ділянок для будівництва житлових будинків 
необхідно визначати за результатами будівельно-технічної експертизи. 

Водночас питання наявності об’єктивних обставин, через які поділ 
земельної ділянки стає неможливим, є відкритим і заслуговує на окрему увагу. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є визначення чинників, 
що можуть унеможливити поділ земельної ділянки, та, окрім того, формування 
комплексного підходу до процедури поділу земельних ділянок з метою 
раціонального використання земель відповідно до встановленого цільового 
призначення. 

Виклад основного матеріалу. На реалізацію конституційних гарантій 
вільно розпоряджатися своєю власністю [8] кожен має право поділити власну 
земельну ділянку незалежно від підстави такого рішення.  

Частина 6 ст. 791 ЗК України регламентує, що формування земельних 
ділянок через поділ та об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, які 
перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення 
здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок [1]. 

Щодо цього у ст. 56 Закону України «Про землеустрій» визначено, що 
технічна документація із землеустрою стосовно поділу та об’єднання земельних 
ділянок повинна містити: пояснювальну записку; технічне завдання на складання 
документації, затверджене замовником документації; кадастрові плани земельних 
ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, 
яка виділяється в окрему земельну ділянку; матеріали польових геодезичних робіт; 
акт приймання-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки 
по межі поділу; перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її 
використання та наявні земельні сервітути; нотаріально посвідчену згоду на поділ  
чи об’єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної 
ділянки [2]. 

Як передбачено ч. 2 ст. 27 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр», у Поземельній книзі на земельні ділянки, сформовані в результаті поділу 
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або об’єднання земельних ділянок, здійснюється запис про такий поділ чи 
об’єднання із зазначенням скасованих кадастрових номерів земельних ділянок.  

Згідно з ч. 8 ст. 24 цього закону на підтвердження державної реєстрації 
земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку [9].   

При цьому документація із землеустрою не розробляється, а всі розрахунки 
проводить судовий експерт за експертною спеціальністю «розподіл земель та 
визначення порядку користування земельними ділянками», що є особою, яка має 
необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань [10]. Саме цей 
аспект землеустрою стане предметом нашого наступного дослідження. 

Отже, ми встановили, що поділ земельної ділянки можливий як за 
ініціативою власника такої земельної ділянки, так і в судовому порядку.  

У будь-якому разі поділ земельної ділянки повинен відбуватися відповідно 
до чинних норм, стандартів і правил. 

Пропонуємо дослідити обставини, що можуть унеможливити поділ земель-
ної ділянки. 

1. Недостатній розмір земельної ділянки. 
В п. «а» ч. 1 ст. 90 ЗК України власники земельних ділянок зобов’язані 

забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням [1], з 
дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм.  

Пункт 3.8 ДБН 360-92** визначає, що мінімальна розрахункова площа 
ділянки для індивідуального житлового будинку становить не менше як 23,3 м2 на 
одну людину, що в розрахунку на сім’ю становить близько 93,2 м2 або 0,0093 га. 
При цьому слід враховувати, що згідно з пп. 3.25* п. 3.8 ДБН 360-92** [3] для 
догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої 
ділянки від найбільш виступної конструкції стіни треба приймати не менше, як       
1,0 м. Згідно з п. 1 Додатка 3.1 ДБН 360-92** протипожежна відстань між 
житловими будинками не може бути менша за 6 метрів  

Згідно з п. 2 Додатку 3.1 ДБН 360-92** при проектуванні проїздів і 
пішохідних шляхів необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних машин 
до житлових будинків. Ширина проїзду повинна бути не менша ніж 3,5 м.  

Згідно з п. 3.32 ДБН 360-92** житлові будинки слід розміщувати з 
відступом від червоних ліній вулиць: магістральних – не менше, ніж 6 м, житлових 
– не менше ніж 3 м.  

Отже, навіть за найменшого розміру земельної ділянки житлової забудови у 
такої повинен бути під’їзд шириною у 3,5 м, відстань від огорожі до житлового 
будинку має становити не менше ніж 1 м, а відстань до сусіднього житлового 
будинку – не менше ніж 6 м. Окрім того, необхідно виконати відступ від червоної 
лінії забудови. 

Враховуючи всі перелічені вимоги, ми запроектували земельну ділянку 
площею 0,0093 га, умовно сформовану внаслідок поділу. Покажемо можливий 
розмір житлового будинку з дотриманням існуючих норм і правил. На такій 
земельній ділянці можна розмістити будинок загальною площею до 29 м2, що в 
розрахунку на одного члена сім’ї становить 7,25 м2 загальної площі (рис. 1). Для 
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аналогії зазначимо, що в місті Ужгороді мінімальний розмір житлової квартирної 
площі для однієї особи становить 6 м2 [11]. Враховуючи, що зі загальної площі 
житлового будинку необхідно вирахувати нежитлову, житлова площа у такому 
дорівнюватиме мінімальній житловій квартирній площі в місті Ужгороді або ж 
буде ще меншою. 

 
Рис.1. Земельна ділянка житлової забудови мінімального розміру 

з дотриманням норм ДБН 360-92**. 
 

При цьому у разі отримання в результаті поділу земельної ділянки нової 
ділянки площею меншою, аніж 0,0023 га в розрахунку на одну особу, або ж 
неможливості дотримання зазначених будівельних норм виділення такої земельної 
ділянки внаслідок поділу іншої буде технічно неможливим і не дасть змоги 
використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням. 

2. Відсутність під’їзду до земельної ділянки. 
Окрім установлених меж, присвоєного кадастрового номера та наявності 

правового статусу, земельна ділянка повинна бути забезпечена доступом до вулиці, 
проїзду, іншого під’їзного шляху. 

Про необхідність забезпечення земельної ділянки під’їздом йдеться у 
п. 3.22 та згадуваному п. 2 Додатка 3.1 ДБН 360-92**. 

Отже, у разі поділу земельної ділянки кожна її частина (новосформована 
земельна ділянка) повинна бути забезпечена проїздом, в т.ч. можливістю проїзду 
пожежних машин. Тобто поділ земельної ділянки необхідно виконати так, щоб 
вулиця (проїзд) примикала до кожної із новосформованих земельних ділянок, а 
ширина кожної із таких земельних ділянок не була меншою, аніж 3,5 м (для проїзду 
пожежної машини) (рис. 2). 

Якщо з урахуванням існуючої забудови кварталу, технічних причин тощо 
здійснити поділ земельної ділянки із забезпеченням усіх новосформованих 
земельних ділянок доступом до земель загального користування (вулиці, проїзду) 
неможливо, поділ земельної доцільно провести із виділенням частини земельної 
ділянки під проїзд (рис. 3). 
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Рис.2. Варіант поділу земельної ділянки на чотири окремі ділянки. 
 

Про це, зокрема, йдеться у Методиці проведення судової інженерно-
технічної експертизи № 10.6.02 «Організація проведення судових будівельно-
технічних експертиз по цивільних справах». У п. 5.7.3 Методики зазначено, що за 
необхідності для утримання проходів і проїздів судовий експерт передбачає 
ділянку загального користування [12].  

 

 
 

Рис.3. Варіант поділу земельної ділянки на чотири окремі ділянки  
із влаштуванням території спільного користування. 
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У разі неможливості поділу земельної ділянки у спосіб, щоб вулиця (проїзд) 
примикала до кожної із новосформованих земельних ділянок, або влаштування 
території спільного користування, поділ земельної ділянки не може мати місця. 

3. Неможливість поділу житлового будинку, розташованого на ділянці. 
За нормою ч. 4 ст. 120 ЗК України у разі набуття права власності на 

житловий будинок, будівлю або споруду кількома особами право на земельну 
ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власності житлового 
будинку, будівлі або споруди [1]. 

Згідно з ч. 2 ст. 372 Цивільного кодексу України у разі поділу майна, що є у 
спільній сумісній власності, вважається, що частки співвласників у праві спільної 
сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними 
або законом [13]. 

Отже, враховуючи цільове призначення та вид використання земельної 
ділянки, при її поділі в обов’язковому порядку поділу підлягає і житловий будинок, 
розташований на ній. Де-факто мотиви поділу земельної ділянки виникають у 
зв’язку із поділом житлового будинку. 

Керуючись п. 1.2 Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку 
часток об’єктів нерухомого майна, затвердженої Наказом Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства від 18.06.2007 р. № 55, поділ та виділ частки 
об’єкта нерухомого майна в натурі здійснюється відповідно до законодавства з 
наданням Висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна, в 
якому зазначається, можливо чи ні поділити той чи інший об’єкт нерухомості [4]. 
Отже, при одержанні висновку про технічну неможливість поділу житлового 
будинку поділити земельну ділянку також не буде можливим. 

При цьому у разі технічної можливості поділу житлового будинку поділ 
земельної ділянки проводиться так. Методика проведення судової інженерно-
технічної експертизи № 10.6.02 «Організація проведення судових будівельно-
технічних експертиз по цивільних справах» у п. 5.7.3 передбачає, яка площа 
земельної ділянки, що припадає на ідеальну частку співвласника визначається за 
формулою: 

 
Пд = П х Д,  

де Пд – площа земельної ділянки, що припадає на ідеальну частку 
співвласника, включаючи площу забудови; 

П – загальна площа земельної ділянки; 
Д – ідеальна частка співвласника; 
 
На рис. 4 показано поділ земельної ділянки з ідеальними частками двох 

співвласників житлового будинку – по ½ у кожного. 
Отже, поділ земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, 

можливий лише у тому разі, якщо останній технічно можливо поділити. 
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Рис.4. Варіант поділу земельної ділянки з двома співвласниками. 
 

Висновки та пропозиції. Поділ земельної ділянки відбувається за 
ініціативою власника такої ділянки або в судовому порядку. За кожного з названих 
способів поділу земельних ділянок такий повинен відповідати державним 
будівельним нормам і стандартам та, окрім того, не порушувати можливість 
використання земельної ділянки за цільовим призначенням. 

Виділено такі обставини, що можуть унеможливити поділ земельної 
ділянки: недостатній розмір земельної ділянки; відсутність під’їзду до земельної 
ділянки; неможливість поділу житлового будинку, розташованого на ділянці. 

Вважаємо за доцільне брати до уваги зазначені обставини неможливості 
поділу земельної ділянки не лише у практиці роботи судових експертів, а й 
інженерів-землевпорядників.  
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Савчак  В. Обставини, що унеможливлюють поділ земельної ділянки 
Поділ земельної ділянки повинен відбуватися відповідно до чинних норм, 

стандартів і правил, передусім Державних будівельних норм України. У разі 
неможливості поділу земельної ділянки такий процес не слід трактувати як 
обмеження реалізації права приватної власності на землю, оскільки це узгоджу-
ється з принципом раціонального використання землі. 

Виділено такі обставини, що можуть унеможливити поділ земельної 
ділянки, як недостатній розмір земельної ділянки, відсутність під’їзду до земельної 
ділянки, неможливість поділу житлового будинку, розташованого на ділянці. 

Ключові слова: поділ земельної ділянки, державна реєстрація земельної 
ділянки, розмір земельної ділянки, під’їзд до земельної ділянки, поділ житлового 
будинку.   

 
Savchak V. Features of divide the land plot 
The division of land shall be in accordance with applicable rules, standards and 

regulations, especially - State building codes. Failure division of land plot, this process 
should not be interpreted as a restriction of the right of private ownership of land, as it is 
consistent with the principle of sustainable land use.  

In this case, the author identified the following factors that may prevent the 
division of land as insufficient amount of land, no entrance to the land, the impossibility 
of separation of residential building located on the site.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://gazeta-uzhgorod.com/?p=2297
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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Key words: division of land plot, registration of land, size of land, access to the 
land, the division of residential building. 

 
Савчак В. Особенности разделения земельного участка 
Раздел земельного участка должен происходить в соответствии с действу-

ющими нормами, стандартами и правилами, прежде всего Государственными 
строительными нормами. В случае невозможности раздела земельного участка 
такой процесс не следует трактовать как ограничения реализации права частной 
собственности на землю, поскольку это согласуется с принципом рационального 
использования земли.  

Выделены следующие обстоятельства, которые могут сделать невозможным 
разделение земельного участка: недостаточный размер земельного участка, 
отсутствие подъезда к земельному участку; невозможность разделения жилого 
дома, расположенного на участе. 

Ключевые слова: разделение земельного участка, государственная 
регистрация земельного участка, размер земельного участка, подъезд к земельному 
участку, разделение жилого дома. 
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ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) У ВИКОРИСТАННІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ І МЕХАНІЗМ ВІДШКОДУВАННЯ 
ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, СПРИЧИНЕНИХ 

НИМИ 
 

А. Карпенко, к. е. н., Т. Недашківська, к. е. н. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Технічно-інформативно розвинене суспільство 

своїми методами господарювання зобов’язане створити необхідні умови для 
раціонального та екологобезпечного використання природних ресурсів, а також для 
запобігання забрудненню довкілля та відтворення природних багатств, зокрема 
важливої його складової – земельних ресурсів. Створення нових землеволодінь і 
землекористувань масово відбувається без врахування важливого конституційного 
принципу (ст. 41 Конституції України) – використання власності не може завдавати 
шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 
екологічну ситуацію і природні якості земель. Тобто, закріпивши право власності 
та користування земельними ділянками, держава так і не забезпечила належного 
встановлення обмежень та обтяжень таких прав, які повинні були б сформувати 
умови еколого-техногенної безпеки у використанні земель і закласти основи 
сталого землекористування [6]. 

Отже, одним із ключових механізмів правового захисту земельних ресурсів, 
а також забезпечення їхнього раціонального й екологобезпечного використання є 
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розробка наукових засад формування обмежень (обтяжень) у землекористуванні, 
передусім сільськогосподарському. 

Із впровадженням у практику обмежень та обтяжень у сільськогосподарське 
землекористування виникає необхідність створення ефективного механізму, який 
забезпечував би відшкодування втрат, завданих ними. Шляхи, які пропонують 
науковці щодо відшкодування втрат, зокрема сільськогосподарського виробництва, 
не завжди результативні. Інколи, використовуючи їхні напрацювання, взагалі 
неможливо еквівалентно покрити втрати. Проблема відшкодування втрат, 
спричинених обмеженнями чи обтяженнями землекористування, є актуальною 
понині. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із розвитком різних форм 
власності на землю і наданням переваг приватній власності активізувалися 
дослідження питань оцінки обмежень (обтяжень) і відшкодування втрат. 
Окресленій проблематиці присвячені праці, зокрема, Д.І. Бабміндри, Д.С. Добряка, 
Й.М. Дороша, А.Г. Мартина, А.М. Мірошниченка, А.М. Третяка, А.Д. Юрченка та 
ін. Водночас такі питання, як економічна й екологічна оцінка цих обмежень 
(обтяжень), визначення й відшкодування втрат і збитків, спричинених ними, 
залишаються дискусійними і потребують глибшого обґрунтування для розробки 
землевпорядної документації та удосконалення методичних підходів до визначення 
втрат і збитків. Досі майже відсутній механізм відшкодування втрат сільськогоспо-
дарського виробництва, спричинених обмеженнями (обтяженнями) у сільськогос-
подарському землекористуванні – є лише реально нездійсненні рекомендації на 
рівні сільської ради. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є висвітлення науково-
методологічних засад формування обмежень і обтяжень у сільськогосподарському 
землекористуванні, обґрунтування механізму відшкодування втрат сільськогоспо-
дарського виробництва, які спричинюються обмеженнями (обтяженнями) у вико-
ристанні сільськогосподарських угідь. 

Виклад основного матеріалу. Виходячи з державних чи приватних 
інтересів, встановлюються відповідні способи використання земельних ділянок та 
відповідні види економічної діяльності. За спеціальним законодавством встанов-
люються охоронні, санітарні, санітарно-захисні, протипожежні та інші вимоги, які 
повинні дотримуватися в обов’язковому порядку землевласниками і землекорис-
тувачами, у тому числі й орендарями. Недотримання цих вимог може призвести до 
забруднення земельних ділянок токсичними речовинами, втрати родючого шару 
ґрунту, забруднення ставків і річок та інших негативних наслідків для людини і 
природи. Зазначені вимоги реалізуються за допомогою встановлення охоронних, 
санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель [4]. Такі 
зони, з одного боку, забезпечують збереження режимоутворювальних об’єктів, 
створення належних умов для їхнього функціонування, експлуатації та ремонту, 
захисту життя й здоров’я населення від можливого негативного впливу цих 
об’єктів, а також захисту й збереження навколишнього природного середовища, 
зокрема земельних ресурсів, від згубного впливу таких об’єктів, водойм – від 
забруднення, засмічення та ін. З іншого боку, ці зони, обмежуючи права 
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землевласників і землекористувачів, спричинюють втрати і збитки, які відповідно 
до чинного земельного законодавства повинні відшкодовуватися [1]. 

Оцінка обмежень (обтяжень) має бути комплексною, що збалансує як 
позитивні, так і негативні їх сторони. У ринкових умовах важливо здійснювати 
розрахунок втрат і збитків землевласників і землекористувачів. Їх за чинним 
законодавством мають відшкодовувати і особи, на користь яких встановлено 
вказані обмеження (обтяження) [7]. 

Сучасні механізми відшкодування збитків ще недосконалі, а тому 
потребують допрацювання. Так, створені районними державними адміністраціями 
комісії із представників місцевих рад, власників і користувачів земельних ділянок, 
представників осіб, на користь яких встановлюють обмеження, представників 
управлінь (відділень) земельних ресурсів та районних відділень будівництва і 
архітектури визначають розміри збитків, які оформляють відповідними актами і 
затверджують [3]. Якщо особи, на користь яких встановлені обмеження, 
відмовляються відшкодовувати збитки або не погоджуються з розмірами, то в 
чинному законодавстві така ситуація не прописана. Тоді необхідно задіювати 
судове вирішення. 

Чинне земельне законодавство регламентує умови відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (ст. 207 Земельного 
кодексу України) [5]. Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських 
угідь внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов’язаних із 
сільськогосподарським виробництвом. Практика засвідчує: деякі рекомендації 
щодо відшкодування зазначених втрат базуються на землевпорядній документації 
на рівні сільських рад [2]. Водночас та сама практика показує, що вони не 
реалізуються. Ці рекомендації не узгоджуються з положеннями чинного земельного 
законодавства: в межах населених пунктів земельні питання вирішують органи 
місцевого самоврядування, а за межами – органи виконавчої влади. Як правило, 
обмеження (обтяження) у землекористуванні встановлюються за межами населених 
пунктів. Найдоцільніше ці питання вирішувати на основі землевпорядної 
документації на рівні сільського адміністративного району. Запропонований проект 
(схема) землеустрою щодо формування та оцінки обмежень (обтяжень) у 
землекористуванні сільського адміністративного району погоджує районна 
державна адміністрація та затверджує обласна держадміністрація. Створена 
районна комісія райдержадміністрації у складі представників районного відділу 
(управління) земельних ресурсів, органу будівництва і архітектури, санітарно-
епідеміологічної служби, екологічної служби, історико-культурної спадщини, 
режимоутворювальних об’єктів, на користь яких сформовані обмеження 
(обтяження) у землекористуванні, а також представників землевласників і 
землекористувачів, на землекористування яких встановлені обмеження 
(обтяження), розглядає результати формування обмежень (обтяжень), розміри втрат 
і терміни їх відшкодування. Якщо виникають непорозуміння, їх вирішують у суді. 
Для судового позову офіційним юридичним документом є затверджений проект 
(схема) землеустрою щодо формування та оцінки обмежень (обтяжень) у 
землекористуванні сільського адміністративного району. 
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Висновки. Формування ринкових земельних відносин на сьогодні потребує 
відповідного обґрунтування (економічного, екологічного та правового) механізмів 
щодо встановлення навколо режимоутворювальних об’єктів захисних, охоронних 
та санітарних зон і смуг й визначення розмірів збитків, спричинених ними, та їх 
відшкодування. Запропоновано механізм відшкодування втрат сільськогосподар-
ського виробництва, спричинених обмеженнями (обтяженнями) у використанні 
сільськогосподарських земель, через розробку проекту (схеми) землеустрою щодо 
формування й оцінки зазначених обмежень (обтяжень), який стає офіційним 
юридичним документом для представників режимоутворювальних об’єктів і 
землевласників та землекористувачів, на підставі якого здійснюють процес 
відшкодування цих втрат. 
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Карпенко А., Недашківська Т. Обмеження (обтяження) у використанні 
сільськогосподарських земель і механізм відшкодування втрат сільськогос-
подарського виробництва, спричинених ними 

Висвітлено наукові засади формування обмежень (обтяжень) у сільсько-
господарському землекористуванні. Запропоновано методичні підходи до оцінки 
обмежень на земельну ділянку, які базуються на визначенні втрат і збитків під час 
використання земель в охоронних, санітарних і санітарно-захисних зонах. 
Обґрунтовано механізм відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, 
які спричинюються обмеженнями у використанні сільськогосподарських угідь, 
через розробку відповідної землевпорядної документації на рівні сільського 
адміністративного району. Запропоновано такий механізм, як судове рішення, для 
відшкодування зазначених втрат. 

Ключові слова: обмеження (обтяження), санітарно-захисні зони, 
сільськогосподарські угіддя, відшкодування втрат. 
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Karpenko A., Nedashkivska T. Restrictions (encumbrances) in agricultural 

land use and the facilities of compensating the losses they cause in agricultural 
production 

Article deals scientific principles of forming restrictions (encumbrances) in 
agricultural land use. Methodical approaches to the estimation of restrictions on land 
based on the determination of losses and damages during the land use in security, sanitary 
and sanitary protection zones. The mechanism of of compensation for loss of agricultural 
production, which caused restrictions in the use of agricultural land, through the 
development of relevant land documents at rural administrative district. Necessary to 
provide such a mechanism as a court decision. 

Key words: restrictions (encumbrances), sanitary protection zones, agricultural 
land, compensation for losses. 

 
Карпенко А., Недашковская Т. Ограничения (обременения) в 

использовании сельскохозяйственных земель и механизм возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства, вызванных ими 

Освещены научные основы формирования ограничений (обременений) в 
сельскохозяйственном землепользовании. Предложены методические подходы к 
оценке ограничений на земельный участок, основанные на определении потерь и 
убытков при использовании земель в охранных, санитарных и санитарно-защитных 
зонах. Обоснован механизм возмещения потерь сельскохозяйственного производ-
ства, вызванных ограничениями в использовании сельскохозяйственных земель, на 
основании разработки проекта (схемы) землеустройства, формирования и оценки 
ограничений в использовании сельскохозяйственных земель сельского администра-
тивного района. Предложено такой механизм, как решение суда, при возмещении 
указанных потерь. 

Ключевые слова: ограничения (обременения), санитарно-защитные зоны, 
сельскохозяйственные угодья, возмещение потерь. 

 
 

УДК-332.3 (477.42)  
ВИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД  І ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ  

РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

П. Колодій, к. е. н., Ю. Дума, здобувач, З. Кок, здобувач 
Львівський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Особливе місце у складі земельного фонду України 

займають землі рекреаційного призначення. Вперше на законодавчому рівні як 
окрему категорію земель їх закріпили саме в Земельному кодексі України від 
25 жовтня 2001 р. (п. «ґ» ст. 19). 
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До земель рекреаційного призначення належать землі, які використо-
вуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних 
заходів  [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рекреація – це система заходів, 
пов’язана з використанням вільного часу для оздоровчої, культурно-пізнавальної, 
спортивної діяльності людей на спеціалізованих територіях, що розташовані поза 
місцями їх постійного проживання. Рекреація характеризується обсягом часу, 
потрібного для відновлення сил, і діяльністю, спрямованою на це відновлення [5]. 

Правовий режим земель рекреаційного призначення становить собою 
порядок поведінки суб’єктів правовідносин щодо їхнього використання. 

Питання складу та використання земель рекреаційного призначення 
досліджували М. Скляр, В. Андрейцев, І. Каркаш, О. Погрібний. Проте деякі 
аспекти потребують ґрунтовнішого вивчення й детальнішого аналізу.  

Постановка завдання. Основною метою нашого дослідження є визначення 
поняття та складу використання земель рекреаційного призначення. 

Виклад основного матеріалу. Основним фактором віднесення земельних 
ділянок до земель зазначеної категорії є можливість їх використання для організації 
масового відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. 
Стаття 63 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
від 25 червня 1991 р. містить визначення «рекреаційних зон», яке цілком за змістом 
відповідає поняттю «землі рекреаційного призначення». Так, рекреаційні зони 
становлять собою ділянки суші і водного простору, призначені для організованого 
масового відпочинку населення і туризму [1].  

Туризмом є тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, 
пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної 
діяльності в місці, куди особа від’їжджає [2]. Організаційними формами туризму є 
міжнародний і внутрішній туризм. До міжнародного туризму належать: в’їзний 
туризм – подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її 
території, та виїзний туризм − подорожі громадян України та осіб, які постійно 
проживають на території України, до іншої країни. Внутрішнім туризмом є 
подорожі в межах території України громадян України та осіб, які постійно 
проживають на її території.  

До земель рекреаційного призначення належать земельні ділянки зелених 
зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських 
та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями 
будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних 
баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих 
таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та 
спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані 
для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації [4]. 

Отже, до складу зазначеної категорії земель входять як земельні ділянки 
зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, так і об’єктів 
фізичної культури та спорту, об’єктів стаціонарної рекреації. Використовувати з 
рекреаційною метою можна й інші земельні ділянки, які не входять до складу 
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земель рекреаційного призначення. Йдеться про земельні ділянки водного фонду, 
лісогосподарського, оздоровчого, природно-заповідного та іншого природо-
охоронного призначення. Зазначені категорії земель розмежовуються із землями 
рекреаційного призначення за основним цільовим призначенням, яке відіграє 
домінуючу роль. Використання земель рекреаційного призначення для організації 
відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів є їх винятковим 
цільовим призначенням. А тому на таких землях заборонена діяльність, що 
перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також 
негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель (ч. 3 ст. 52 
Земельного кодексу України). Землі рекреаційного призначення можуть перебувати 
у державній, комунальній та приватній власності. Право власності на землі 
рекреаційного призначення набувається та реалізовується в порядку, 
встановленому Земельним кодексом України (ст. 78–91, 116–129, 131, 132). Слід 
мати на увазі, що відповідно до Закону України «Про мораторій на зміну цільового 
призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та 
інших населених пунктах» від 17 березня 2011 р. запроваджено мораторій строком 
на п’ять років на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок 
рекреаційного призначення незалежно від форм власності в містах та інших 
населених пунктах [3; 4].   

Мораторій стосується зміни цільового призначення земельних ділянок 
зелених зон і зелених насаджень, а також земельних ділянок об’єктів фізичної 
культури і спорту. Зазначеним законом заборонено ліквідацію та руйнування 
об’єктів стаціонарної рекреації, визначених Земельним кодексом України, 
розташованих на земельних ділянках рекреаційного призначення, крім випадків, 
пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. У разі руйнування 
об’єктів стаціонарної рекреації незалежно від форми власності, пов’язаного з 
виникненням надзвичайної ситуації, зміна цільового призначення земельних 
ділянок, на яких були розташовані ці об’єкти, забороняється. Зазначений закон 
встановлює обов’язок органів місцевого самоврядування при прийнятті рішень про 
розроблення містобудівної документації та її затвердженні передбачати збереження 
та розширення не менш як на п’ять відсотків площ земельних ділянок 
рекреаційного призначення [2]. Однією з особливостей правового режиму земель 
цієї категорії є звільнення закладів фізичної культури та спорту, які повністю 
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, від сплати 
земельного податку. Крім того, від обов’язку сплачувати земельний податок 
звільняються підприємства, установи, організації, громадські організації 
фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-
спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, − за земельні ділянки, на 
яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення 
всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних 
команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази 
олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується 
Кабінетом Міністрів України (ст. 282 Податкового кодексу України) [6]. Проте 
податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об’єктах 
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рекреаційного призначення, використання яких не пов’язане з функціональним 
призначенням цих територій, справляється у п’ятиразовому розмірі податку, 
обчисленого відповідно до статей 274 і 275 Податкового кодексу України. 
Землевпорядні роботи щодо організації та встановлення меж таких територій 
проводять відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 
2004 р. № 1094, якою було затверджено «Порядок розроблення проектів 
землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного 
фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення» [7]. Крім того, діє особливий порядок зміни цільового 
призначення земель рекреаційного призначення. Так, лише за рішенням Кабінету 
Міністрів України може бути змінене цільове призначення таких земель, які 
перебувають у постійному користуванні (ч. 9 ст. 149 Земельного кодексу України). 

Землі рекреаційного призначення можуть перебувати у державній, 
комунальній та приватній власності. Порядок визнання територій рекреаційними 
зонами на землях рекреаційного призначення залежить від їх місцезнаходження та 
виду природних об’єктів на них. Місця користування водами з рекреаційною та 
спортивною метою встановлюються відповідними радами у порядку, 
передбаченому водним законодавством (ст. 64 Водного кодексу України). 
Визначення земель рекреаційного призначення на землях лісового фонду 
регулюється відповідними нормами лісового законодавства (ст. 9, 36, 37, 40, 75, 78 
Лісового кодексу України). Спеціальний порядок створення встановлено для 
рекреаційних зон у складі земель природно-заповідного фонду України (статті 18–
24 Закону України. «Про природно-заповідний фонд України»). Режим 
використання цих земель визначається Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, а також місцевими органами влади та місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 63 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»). До земель 
рекреаційного призначення належать земельні ділянки зелених зон і зелених 
насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних 
стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків 
відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, 
кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, 
будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій та спортивних таборів, 
інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного 
будівництва та спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації. 

Землі рекреаційного призначення за своїм складом поділяються на: 
а) призначені для короткочасного та б) довгочасного відпочинку населення. 
Рекреаційні землі (зони) для короткочасного відпочинку визначаються на землях 
населених пунктів, приміських, міських лісів, населених зон лісопарків, 
ботанічних, дендрологічних, зоологічних садів, національних природних парків, які 
є легкодоступними для населення. Рекреаційні землі (зони) для довгочасного 
відпочинку організуються за межами населених пунктів на значній відстані. На цих 
землях дозволяється розміщувати соціально-культурні, туристичні, лікувально-
оздоровчі та інші заклади та об’єкти рекреаційного призначення. Визначення 
земель рекреаційного призначення для цілей, передбачених у ст. 51 ЗК України, а 
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також для спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації відбувається згідно із 
законами України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р. та «Про 
планування і забудову територій» від 20 квітня 2000 року. Порядок надання у 
користування або власність земель рекреаційного призначення для дачного 
будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації відбувається на 
загальних умовах, передбачених ст. 116 ЗК України. Право державної, комунальної 
та приватної власності на землі рекреаційного призначення набувається та 
реалізується різними суб’єктами на основі Конституції, інших законів у порядку, 
передбаченому ЗК України (ст. 78–91, 116–129, 131, 132). Право користування 
землями рекреаційного призначення здійснюється у двох формах – загального і 
спеціального користування. Загальне користування здійснюють громадяни у 
порядку, передбаченому законодавством і визначеному місцевими радами. Це 
користування парками, скверами, бульварами і таке інше в населених пунктах; 
користування водами в оздоровчих цілях у місцях, що створюються радами згідно 
зі ст. 64 Водного кодексу України; користування сприятливим кліматом. 
Спеціальне користування землями рекреаційного призначення здійснюють 
громадяни та суб’єкти підприємницької діяльності на підставі рішень місцевих 
органів влади та самоврядування з метою організації рекреаційної та пов’язаної з 
нею іншої діяльності. 

Основні права та обов’язки користувачів землями рекреаційного призна-
чення передбачені Конституцією України (ст. 13, 14, 22, 26, 41, 50, 66), Земельним 
кодексом України (ст. 95–97), Законом України «Про туризм» від 15 вересня 
1995 р. (ст. 21, 22) та іншими законодавчими актами. 

Деякі особливості використання земель рекреаційного призначення 
передбачає Лісовий кодекс України. Рекреаційна функція лісу визначається як 
неодмінна умова відновлення сил і здоров’я людини, підвищення трудового 
потенціалу суспільства. Самостійними видами є використання лісу та земельних 
ділянок лісового фонду з рекреаційною, культурно-оздоровчою, спортивною та 
туристичною метою. Порядок користування земельними ділянками лісового фонду 
в культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілях 
встановлює Кабінет Міністрів України (ч. 2 ст. 75 Лісового кодексу України). 

Деякі особливості має використання земель рекреаційного призначення, 
розташованих на землях природно-заповідного фонду. Так, землі рекреаційних зон 
регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних 
парків можуть використовуватися як на праві користування (у тому числі й 
оренди), так і на праві власності залежно від форми власності самих об’єктів 
природно-заповідного фонду [4; 5]. 

Висновки. Юридичними ознаками земель рекреаційного призначення 
можуть бути: 

– можливість використання їх для організації масового організованого 
відпочинку населення у зв’язку з наявною сукупністю на них природних, 
природно-соціальних умов та природно-антропогенних комплексів; 
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– підтвердження в порядку, передбаченому законодавством, якостей 
земельних ділянок суші та водного простору, які сприяють фізіологічному, 
психологічному, генетичному та духовному оздоровленню людей; 

– встановлення порядку користування такими землями для масового 
довгострокового та короткострокового відпочинку населення, обліку, моніторингу; 

– оголошення у встановленому порядку меж, розмірів земельних ділянок 
суші та водного простору рекреаційного призначення. 

Наявність цих ознак дає підставу для визнання відповідних територій 
землями рекреаційного призначення. Вирішальним фактором віднесення ділянок 
суші та водного простору до зазначених земель є можливість їхнього цільового 
використання для організації масового відпочинку населення. 

Залежно від розташування можна виділити три види земель рекреаційного 
призначення: а) землі, на яких розташовані зони оздоровчого відпочинку в межах 
населених пунктів; б) землі приміських і зелених зон; в) землі, на яких розташовані 
зони оздоровчого відпочинку населення за межами населених пунктів. 
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Колодій П., Дума Ю., Кок З. Визначення, склад і використання земель 
рекреаційного призначення в Україні 

Неабияке місце у складі земельного фонду України займають землі 
рекреаційного призначення, важливість яких полягає в їх здатності позитивно 
впливати на здоров’я людини, у можливості їх використання для організації відпо-
чинку, дозвілля, туристичної діяльності тощо. Основною метою нашого дослід-
ження було визначення поняття та складу використання земель рекреаційного 
призначення. 

Ключові слова: рекреація,моніторинг, земельний фонд, туризм, мораторій. 
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Kolodiy P., Duma Yu., Kok Z. Determining the composition and land use 
recreational destination in Ukraine 

An important part of the land fund of Ukraine occupied land recreation purpose, 
the importance of which is their ability to positively affect human health, the possibility 
of using for recreation, tourist activities and so on. The main purpose of this article is part 
of the definition of land use and recreational use. 

Key words:  recreation, monitoring, land fund, tourism moratorium. 
 
Колодий П., Дума Ю., Кок З. Определение, состав и использование 

земель рекреационного назначения в Украине 
Особое место в составе земельного фонда Украины занимают земли 

рекреационного назначения, важность которых проявляется в их способности 
положительно влиять на здоровье человека, в возможности их использования для 
организации отдыха, туристической деятельности и т.д. Основной целью нашего 
исследования стало определение понятия и состава использования земель 
рекреационного назначения. 

Ключевые слова: рекреация, мониторинг, земельный фонд, туризм, 
мораторий. 
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Постановка проблеми. Проблема раціонального та ефективного 
використання земельних ресурсів в Україні вимагає удосконалення управління 
ними. Як відомо, рівень використання та охорони земель в Україні настільки 
критичний, що подальша деградація потенціалу земельних ресурсів може мати 
катастрофічні наслідки [7, с. 113]. Ефективне управління земельними ресурсами з 
метою їх раціонального використання та охорони вимагає пошуку нових 
методологічних і методичних підходів, які ґрунтуються на використанні логістики 
[6, с. 94].  

Логістика в землекористуванні – це консолідована система, яка об’єднує, 
організовує, координує всі проектні рішення, які відбуваються в ньому, з метою 
отримання максимальної ефективності, раціональності, еколого-економічності і 
досягнення поставлених цілей. 

Ефективне управління земельними ресурсами в частині їх екологічного 
забезпечення вимагає пошуку нових методологічних і методичних підходів, які 
ґрунтуються на використанні логістичних алгоритмів [9, 10–13]. 

Логістика – це новий науковий напрям, пов’язаний з розробкою 
раціональних методів управління з метою досягнення максимальної ефективності в 
процесі виробництва, а отже, вона сприяє організації процесів різного типу. 
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Використання методології логістики, що базується на принципах 
системності, дає змогу підвищити ефективність управління земельними ресурсами. 

Застосування логістичних підходів у землеустрої, в управлінні земельними 
ресурсами можна пояснити необхідністю скорочення часу між виробництвом і 
послугами. Логістика дасть змогу мінімізувати затрати, прискорити процес 
одержання інформації, підвищити рівень та якість послуг тощо. 

Важливим завданням при цьому повинно бути удосконалення системи 
відтворення природно-ресурсного потенціалу, підвищення ефективності й 
економічної безпеки використання земель [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми раціонального та 
ефективного використання й охорони земель, поліпшення управління земельними 
ресурсами в період трансформації земельних відносин висвітлено в працях 
вітчизняних і зарубіжних учених, таких як М. В. Матвіїшин, Д. І. Гнаткович,          
А. Я. Сохнич, В. С. Добряк, Л. Я. Новаковський, Р. М. Панас, А. М. Третяк,            
М. Г. Ступень, Д. І. Солярчук, А. А. Варламов, С. М. Волков та ін. Але залишається 
багато дискусійних питань стосовно удосконалення земельних відносин, раціо-
нального й ефективного використання земель, управління земельними ресурсами в 
умовах ринкової економіки, застосування нових методологічних підходів 
логістики.  

Постановка завдання. Аналіз літературних джерел показав, що, 
незважаючи на численні дослідження, проблема раціонального й ефективного 
використання та охорони земель, удосконалення управління земельними ресурсами 
залишається недостатньо вивченою. Метою нашого дослідження є удосконалення 
методологічних і методичних підходів до застосування логістики.  

Виклад основного матеріалу. Забезпечення сталого, екологічно безпеч-
ного, раціонального використання земель вимагає пошуку нових методологічних і 
методичних підходів, які ґрунтуються на логістичних алгоритмах [1, с. 3–6]. 
Використання методології логістики, що базується на принципах системності, 
дасть змогу підвищити ефективність управління земельними ресурсами і поліп-
шити їх використання та охорону. Застосування логістики в практиці господар-
ського використання землі пояснюється необхідністю скорочення інтервалів між 
виробництвом та оптимізацією в системі управління. Логістика дасть змогу звести 
до мінімуму затрати щодо поліпшення використання землі, прискорити процес 
одержання інформації, підвищити рівень управління земельними ресурсами тощо 
[1, с. 30].  

Сьогоднішні проблеми пов’язані з реформуванням у сфері охорони земель, 
особливо з питаннями сталості землекористування. У процесі перерозподілу 
земель, роздержавлення і приватизації земельного фонду України порушено 
сівозміни, втрачені межі та елементи ландшафтної організації території тощо. 

З огляду на те, що нові агроформування, створені на засадах орендних 
відносин, у переважній більшості оформлені на короткостроковий період, високою 
залишається ймовірність виснаження родючості ґрунтів, погіршення якісного стану 
використання та охорони земель. Останніми роками допущені серйозні помилки і у 
використанні земель, відомі факти самовільного зайняття або незаконного 
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відведення земельних ділянок історико-культурного призначення, оздоровчого, 
рекреаційного, у прибережних смугах водойм. Усе це доводить, що органи місце-
вого самоврядування самоусунулися від контролю за використанням та охороною 
земель, водних об’єктів [4, с. 7]. Захист культурно-історичних, оздоровчих 
рекреаційних, природно-заповідних територій є загальнодержавною проблемою. 
Наступ приватного капіталу на особливо цінні оздоровчо-рекреаційні, санаторно-
курортні землі, на території зелених зон великих міст, по берегах озер, великих 
річок набув неабиякого розмаху. Місцеве населення практично втрачає доступ до 
місць масового відпочинку. Як зазначає академік Л.Я. Новаковський [4, с. 11], 
пляжі, прибережні смуги великих річок, озер стають власністю окремих громадян, 
хоча стаття 13 Конституції України стверджує, що власність не повинна 
використовуватися на шкоду людині та суспільству. 

З метою удосконалення регулювання земельних відносин у період 
економічних трансформацій потрібно кардинально поліпшити нормативно-
правову, інформаційну базу про використання та охорону земель, управління 
земельними ресурсами на всіх рівнях.  

Отже, сьогодні доцільно і необхідно застосовувати методику і методи 
логістики в ситуаціях, які пов’язані з прийняттям управлінських рішень щодо 
поліпшення використання та охорони земель.  

Логістична наука ставить і виконує такі завдання:  
– розробка наукових принципів використання та охорони земель на основі 

оптимального управління; 
– розробка науково обґрунтованих методів управління земельними 

ресурсами; 
– розробка методів ефективної економічної оцінки землі; 
– побудова різних математичних моделей функціонування логістичних 

систем (наприклад, система землекористування тощо). 
Вироблені наукою знання, зокрема логістикою, дають змогу приймати 

обґрунтовані рішення у системі управління земельними ресурсами. Для практичної 
реалізації прийнятих рішень потрібні конкретні дії. Тому, з іншого боку, логістику 
розглядають як господарську діяльність: логістика – напрям господарської 
діяльності, що полягає в управлінні матеріальними потоками у сфері виробництва. 

Отож, логістика як прикладна наука розробляє нові ефективні методи 
управління земельними ресурсами, матеріальними й інформаційними потоками у 
сферах виробництва, а як практична діяльність – забезпечує застосування цих 
методів [3, с. 30]. Логістика дає змогу:  

– визначати походження потоків та їхні параметри (зокрема земельно-
ринкових); 

– аналізувати інформаційні дані; 
– знаходити раціональні та оптимальні форми надання послуг (дорад-

ництво, ринок землі тощо); 
– визначати оптимальні шляхи поліпшення використання та охорони 

земель тощо. 
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Управління земельними та матеріальними потоками, як і будь-якими 
об’єктами, має дві складові: прийняття обґрунтованого рішення; реалізація 
прийнятого рішення. 

Для того щоб приймати обґрунтовані рішення щодо управління матеріаль-
ними потоками, земельними ресурсами, необхідні відповідні фахові знання. 
Діяльність з отримання цих знань відносять до логістики. Велика група вчених 
трактує логістику як науку або науковий напрям. Аналіз праць вітчизняних і 
зарубіжних учених показав, що сьогодні під терміном «логістика» розуміють 
багато напрямів, найбільш суттєвими є такі: 

– теорія планування інформаційних потоків у земельно-інформаційних 
системах; 

– інфраструктура економіки; 
– розробка раціональних та ефективних методів управління земельними 

ресурсами, матеріальними й інформаційними потоками; 
– наука про менеджмент у землеустрої тощо. 
Мета застосування логістики – забезпечити розв’язання задач стабілізації 

становища підприємства (організації) на ринках, зокрема через нові технології і 
використання технічних засобів, які б задовольняли усі вимоги цих технологій. Ці 
задачі випливають з економічного (виробничого і народно-господарського) «місця» 
логістичної системи. 

Для підготовки, управління і контролю матеріальних потоків важливу роль 
відіграють інформатика, пакет програмних засобів. На етапі необхідного 
налаштування процесів руху починається зв’язок логістики з технологією вироб-
ництва. Нарешті, теорія систем зі своїм інструментарієм робить свій внесок у 
теорію і практику комплексних логістичних систем. Зокрема це стосується обігу 
земельних ділянок, ринку земель тощо.   

Логістика дотична до різних дисциплін, причому вона і сама перебуває під 
їх впливом і водночас задає імпульс їхньому подальшому розвитку – цим «новим 
теоріям». Логістичні підходи доцільно розглядати як із господарського, так і з 
організаційного боку. Класифікація орієнтується на існуючі економічні структури і 
виокремлює, наприклад, логістику землекористування, агроформування, управ-
ління земельними ресурсами тощо [3, c. 30]. 

За класифікації логістичних систем із просторової, часової, функціональної 
і господарської точок зору не порушується важлива умова: логістичні рішення 
поширюються на весь комплекс елементів системи у використанні та охороні 
земель, задачі оптимізації окремих функцій (галузей) пов’язані між собою. 
Визначальна ознака логістичної системи – системна цілісність. Застосування 
логістичних систем у землекористуванні дасть змогу приймати обґрунтовані 
оптимальні рішення в управлінні земельними ресурсами.  

Висновки. Ефективне управління земельними ресурсами, поліпшення 
використання та охорони земель сьогодні є цілком доцільним, а навіть необхідним 
із застосуванням логістики. За допомогою логістики вирішують питання 
вдосконалення використання та охорони земель, системи землекористування, 
відповідного планування, ефективної оцінки земель, розробки науково обґрунто-
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ваних методів управління земельними ресурсами, пріоритету екології над 
економікою, цільового використання земель, системності тощо.  

Отже, застосування логістичних систем дасть змогу приймати оптимальні 
рішення в управлінні земельними ресурсами. Побудова системи еколого-еконо-
мічного забезпечення повинна ґрунтуватися на основі методів логістичного 
управління, що дасть змогу значно підвищити ефективність використання земель-
них ресурсів. 
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АНАЛІЗ ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Ю. Гуцуляк, д. е. н., Р. Таратула, к. е. н. 
Львівський національний аграрний університет 

 
Постановка проблеми. Оренда землі може стати запорукою сталого 

розвитку сільського господарства, потужним важелем залучення інвестицій в 
аграрний сектор. Це можна реалізувати лише в тому разі, коли об’єктом застави 
буде право оренди земель сільськогосподарського призначення на певний строк. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування методологічних і 
практичних засад орендного землекористування є результатом наукових дослід-
жень низки учених, серед яких Ю. С. Бездушна, Л. М. Братчук, Ф. Ф.  Бутинець,    
М. М. Геєнко, А. Є. Данкевич, Д. С. Добряк, Г. Г. Кірейцев, Ю. А. Лузан,                 
О. В. Назаренко, Л. Я. Новаковський, П. Т. Саблук, А. М. Третяк, М. М. Федоров та 
ін. 

Постановка завдання. У розвиток теми ми провели аналіз сучасного 
нормативно-правового забезпечення ринку земель в Україні, запропонували 
підходи щодо визначення правових, організаційних та економічних засад, які 
виникають у процесі підготовки та продажу лотів на земельних торгах для 
забезпечення подальшого розвитку ринкових земельних відносин, активізації 
інвестиційної діяльності, збільшення надходжень до державного та місцевих 
бюджетів. 

Виклад основного матеріалу. Для основної маси сільгоспвиробників 
питання продажу права оренди є новацією. Про продаж права оренди вони майже 
не чули, а тим більше не використовували на практиці, хоча можливість розпоряд-
жання майновими правами, до яких належить і право оренди, надається нормами 
Цивільного кодексу України[4]. 

З метою захисту права власності Українського народу на землі сільськогос-
подарського призначення державної власності розроблено проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення». 

У законопроекті запропоновано не продовжувати дію мораторію (заборони 
на відчуження та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення), а зробити цю норму постійно діючою, що дасть змогу 
захистити права 7 млн селян, які набули права на земельну частку (пай) загальною 
площею майже 28 млн га, а також не допустити скуповування земель сільськогос-

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/stru%23Stru
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подарського призначення державної власності, яких на сьогодні налічується понад 
10 млн га. Йдеться не про вдосконалення порядку продажу права оренди земель 
сільськогосподарського призначення, а про ревізію державної політики у сфері 
земельних відносин на користь націоналізації з остаточним накладанням безстро-
кового мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення [1].  

Згідно з чинним законодавством державну землю в Україні можна отриму-
вати безкоштовно у власність або в оренду поза конкурсом. Додайте до цього, що 
землею розпоряджається не виборний орган місцевого самоврядування, і ви 
отримаєте величезне джерело корупції. 

В Україні укладено майже 4,8 млн договорів оренди земельних паїв 
загальною площею понад 17 млн гектарів. Понад 75% з них – оренда приватних 
земель. У грошовому еквіваленті річна орендна плата за цими угодами становить 
12 млрд грн, але вона дуже різна залежно від регіону. 

У 2014 р. Податковий кодекс України встановив мінімальну ціну оренди 
державної землі у розмірі 3% від нормативної оцінки, що становить 773 грн за 
гектар (див. рис.). У разі передавання державної землі поза аукціоном часто 
використовується саме ця мінімальна ціна. 

Давайте порівняємо це з даними Держгеокадастру щодо вартості оренди у 
разі проведення аукціону. 

Рис. Середня орендна плата за аграрні землі, квітень 2015 р., грн/га. 
 
Протягом 2009–2012 рр. районні державні адміністрації продали право на 

оренду восьми земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 
238 га. 
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З 1 січня 2013 р. розпорядниками земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення є Держгеокадастр України та його територіальні органи.  

Територіальними органами Держгеокадастру вжито низку заходів з метою 
забезпечення продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призна-
чення. Зокрема: 

– за результатами аналізу матеріалів інвентаризації, іншої землевпорядної 
документації, звернень юридичних та фізичних осіб здійснено добір земельних 
ділянок, що користуються попитом та права на які може бути продано на 
земельних торгах; 

– внесено такі земельні ділянки до переліків земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності з метою продажу права 
на них на земельних торгах (надалі Перелік) для їх оприлюднення на офіційному 
сайті Держгеокадастру України; 

– отримано від голів місцевих рад пропозиції про внесення до переліку 
земельних ділянок. Особливу увагу звернено на земельні ділянки, які викорис-
товуються агроформуваннями без укладених договорів оренди. 

Загальний перелік у Львівській області налічував 315 земельних ділянок 
площею 6,96 тис. га. На сьогодні продано право оренди 35 земельних ділянок 
загальною площею 971,9 га. Кінцевий розмір орендної плати становить 1,7 млн грн, 
що у 3,5 раза перевищує стартовий (стартовий розмір – 493,2 тис. грн). 

На земельні торги було запропоновано 45 земельних ділянок площею 
1247,5 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 
14 років. Стартовий розмір річної орендної плати становив 826,7 тис.га. 

Щодо 10 земельних ділянок торги не відбулися у зв’язку з тим, що не було 
подано жодної заявки на участь у земельних торгах, хоча спочатку стосовно цих 
земельних ділянок були звернення зацікавлених осіб. 

Станом на 14 серпня 2015 року перелік містив 291 земельну ділянку. У 
результаті продажу на земельних торгах 13.08.2015 року 11 земельних ділянок 
перелік сьогодні охоплює 280 земельних ділянок для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва загальною площею 5,98 тис. га. 

Найбільше до переліку внесено земельних ділянок у Золочівському (43), 
Сокальському (37), Дрогобицькому (33), Жидачівському (31), Бродівському (27), 
Радехівському (17) та Стрийському (16) районах, найменше – у Яворівському (1), 
Пустомитівському (3) та Жовківському (4) районах.  

Не внесено до Переліку жодної земельної ділянки у Сколівському, Старо-
самбірському і Турківському районах. 

У гірських районах відсутні будь-які звернення від юридичних чи фізичних 
осіб щодо бажання придбати земельні ділянки, хоча відділи Держгеокадастру цих 
районів пропонували такі. 

Із 58 лотів подано оголошення про проведення земельних торгів по 32 
земельних ділянках сільськогосподарського призначення загальною площею 
910,5 га. Стартовий розмір річної орендної плати становить 795,7 тис. грн. 

Сьогодні Львівська область займає шосте місце в Україні за внесенням до 
Переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення та станом на 
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01.08.2015 року – шосте місце з продажу на оренду земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення. 

На території області проінвентаризовано та внесено в систему ДЗК земельні 
ділянки кількістю 4294 загальною площею 60,8 тис.га, з них ріллі – 16,8 тис. га 

Загальна площа проінвентаризованих земель сільськогосподарського при-
значення державної власності, які передано у власність та надано у користування, 
становить 1,96 тис. га. 

Зокрема 731 га у кількості 52 земельних ділянок передано у власність 
громадянам та учасникам АТО для ведення садівництва, особистого селянського 
господарства. 

Надано в оренду для ведення товарного сільськогосподарського вироб-
ництва, ведення фермерського господарства та інших цілей 41 земельну ділянку 
площею 1224 га. 

Ще 177 проінвентаризованих земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення площею 3,9 тис. га внесено до переліків земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності для продажу права на 
них на земельних торгах (із 315 земельних ділянок площею 6,96 тис. га). Продано 
на земельних торгах право на оренду 23 земельних ділянок площею 0,7 тис. га 

Проблемні питання, які виникають у процесі підготовки та продажу лотів 
на земельних торгах: 

– при визначенні виконавця земельних торгів – заявку на участь подає 
лише одна ліцензована організація, тому проводяться повторні конкурси, що 
призвело до встановлення монополії на проведення торгів однією фірмою, яка має 
ліцензії на надання цього виду послуг. Крім того, проведення повторних 
конкурсних торгів збільшує термін підготовки лотів до проведення земельних 
торгів; 

– погодження органами місцевого самоврядування земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, які вносяться до переліку та на які є 
призначення юридичних і фізичних осіб. Органи місцевого самоврядування іноді 
безпідставно відмовляються погодити земельні ділянки для продажу прав на них на 
земельних торгах, аргументуючи це тим, що голови місцевих рад одноосібно не 
можуть приймати такі рішення, і виносять їх на розгляд місцевих рад; 

– затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок сесіями районних рад (Бродівський та Стрийський райони). 

Затвердження і практична реалізація Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права 
оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення» матиме такі 
позитивні соціально-економічні наслідки [3]: 

– збільшення інвестиційних можливостей аграрного сектору, зокрема через 
розвиток іпотечного кредитування під заставу права оренди земель сільськогос-
подарського призначення; 

– раціональний перерозподіл земель сільськогосподарського призначення 
та оптимізація їх використання; 

– підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу 
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земель сільськогосподарського призначення та забезпечення стратегічної продо-
вольчої безпеки держави; 

– унеможливлення скуповування сільськогосподарських земель; 
– підвищення економічного благополуччя населення, створення на селі 

міцного економічно активного середнього класу; 
– поступове повернення у державну власність земель, які не мають 

ефективних власників [2]; 
– посилення впливу держави й територіальної громади на земельно-

господарські відносини на селі. 
Висновки. Найбільш оптимальним способом вирішення проблем, 

спричинених діючим мораторієм на купівлю-продаж сільськогосподарських 
земель, є удосконалення інституту оренди сільськогосподарських земель, що 
сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості та економічної віддачі сільсь-
когосподарських земель, подоланню наслідків надмірної парцеляції таких земель. 
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Гуцуляк Ю., Таратула Р. Аналіз продажу права оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної власності 
Проведено аналіз сучасного нормативно-правового забезпечення ринку 

земель в Україні. Запропоновано підходи щодо визначення правових, організа-
ційних та економічних засад, які виникають у процесі підготовки та продажу лотів 
на земельних торгах для забезпечення подальшого розвитку ринкових земельних 
відносин, активізації інвестиційної діяльності, збільшення надходжень до 
державного та місцевих бюджетів. 

Ключові слова: оренда, мораторій, земельна ділянка, земельні торги. 
 

Hutsulyak Yu.,Taratula R. The analysis sales of the right to lease 
agricultural land of state ownership 

The authors has analyzed of the modern regulatory and legal support land market 
in Ukraine. The propose approaches to determine the legal, organizational and economic 
principles that arise in the process of preparing and selling land lots for ensuring the 
further development of land market relations, activization of investment activities, 
increase revenues to the state and local budgets. 
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Гуцуляк Ю., Таратула Р. Анализ продажы права аренды земельных 
участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности 

Проведен анализ современного нормативно-правового обеспечения рынка 
земель в Украине. Предложены подходы к определению правовых, организа-
ционных и экономических основ, которые возникают в процессе подготовки и 
продажи лотов на земельных торгах для обеспечения дальнейшего развития 
рыночных земельных отношений, активизации инвестиционной деятельности, 
увеличения поступлений в государственный и местные бюджеты. 

Ключевые слова: аренда, мораторий, земельный участок, земельные торги. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕХАНІЗМУ РЕНТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ Й ВІДТВОРЕННЯ  

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АГРОСФЕРИ 
 

Н. Ступень, здобувач 
Інститут агроекології  і природокористування НААНУ 

 
Постановка проблеми. Земельні ресурси та їх ефективне використання й 

відтворення є чинниками, які значною мірою визначають економічну ситуацію в 
країні. Це зумовлено тим, що земля виступає основним засобом виробництва в 
аграрному секторі та однією з умов виробництва в багатьох інших секторах 
економіки. Тому на сьогодні питання ефективного регулювання процесу 
відтворення земельних ресурсів агросфери набуває виняткової актуальності. При 
цьому основою побудови дієвого економічного механізму відтворення земельних 
ресурсів є теорія ренти. Водночас рентні відносини становлять собою форму 
реалізації права власності на землю. Саме в них знаходить конкретне вираження 
система суспільно-виробничих відносини щодо володіння, користування й 
розпоряджання земельними ресурсами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання земельної 
ренти розкриті в працях представників різних шкіл політичної економії, зокрема: 
Ф. Кене, Дж. Б. Кларка, К. Маркса, У. Петті, Д. Рікардо, А. Сміта та ін. Загалом 
регулювання засад ринку земельних відносин є тематикою багатьох досліджень 
вітчизняних і зарубіжних учених. Зокрема питанням перетворення та перспективам 
розвитку аграрного сектору економіки, створення відповідної інфраструктури 
ринку земель присвячено праці В. Амбросова, Д. Бамбідри, Г. Гуцуляка, Т. Дудара, 
П. Саблука, А. Сохнича, М. Ступеня, В. Трегобчука, А. Третяка, М. Федорова та ін. 
Основні тенденції запровадження природної ренти та її взаємозв’язок з охороною 
довкілля висвітлено у працях Ю. Бобилева, К. Гофмана, Є. Шарипової, І. Черка-
шина та ін. 
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Водночас деякі проблеми у сфері регулювання земельних відносин досі 
залишаються дискусійними. На часі створення ефективного механізму рентного 
регулювання безпосередньо в процесі використання й відтворення земельних 
ресурсів агросфери, зокрема в частині його дієвого інструментального 
забезпечення. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є визначення та аналіз 
інструментів механізму рентного регулювання в процесі використання й 
відтворення земельних ресурсів агросфери. 

Виклад основного матеріалу. Існуючий в країні механізм рентного 
регулювання у сфері аграрного природокористування та екологічного оподат-
кування не сприяє акумулюванню фінансових резервів та їх цілеспрямованому 
використанню на природоохоронні й ресурсовідтворювані цілі. Крім того, система 
платежів за використання земельних ресурсів агросфери, сформована на рентній 
основі, не відображає реальних екологічних втрат, справляючи негативний вплив 
на стан аграрного сектору економіки країни. Тобто на сьогодні відсутня не лише 
науково обґрунтована концепція розвитку регулювання рентних відносин у сфері 
раціонального землекористування, а й дієвий механізм такого регулювання, 
оскільки отримання рентного доходу за нинішніх умов господарювання спрямоване 
тільки на екстенсивне використання земель, без урахування екологічної складової. 

Модернізація економіки, як і природно-ресурсної сфери, на основі 
вдосконалення рентних відносин вимагає передусім утвердження національної 
ідеології та розробки концептуальних засад стратегії, які б дали змогу збалансувати 
соціальні, економічні й екологічні фактори, визначити та забезпечити оптимальні 
вектори подальшого зростання, сконцентрувати національні зусилля для 
економічного прориву на базі не наздоганяючої, що відбувалося за умов планово-
регульованої економіки, а випереджальної конкурентоспроможної економіки [2, 
с. 81; 5]. 

Рентна політика виступає складовою державної економічної політики, яка 
заснована на певній науковій базі, системі принципів і напрямів діяльності [5], 
включаючи інституційний, податковий, ціновий, регулюючий та інші елементи. 
При цьому рентне регулювання передбачає застосування специфічного інструмен-
тарію, а також системного нормативно-правового забезпечення. 

Ефективне функціонування механізму рентного регулювання в процесі 
використання й відтворення земельних ресурсів агросфери пов’язане з низкою 
проблем, зокрема [4, с. 75–76]: нині для суб’єктів господарювання високий рівень 
зацікавленості викликають лише земельні ділянки, здатні приносити високий 
рентний дохід; суб’єкти господарювання, які отримують доступ до розпоряджання 
земельним ресурсом, намагаються урізноманітнити та збільшити шляхи гене-
рування земельної ренти; рентний дохід майже не позначається на рівні нарощу-
вання національного багатства країни, оскільки земельна рента практично не 
використовується державою. 

Рентний дохід у процесі раціонального землекористування в аграрному 
секторі набуває якостей відтворювальної категорії. Тобто, на нашу думку, в 
аграрному секторі скомпонувалися чотири видозміни вилучення частки отриму-
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ваної земельної ренти: вилучення державою через підтримку державної власності; 
привласнення суспільством через низькі ціни на продукти харчування; вилучення у 
вигляді орендної плати; через застосування податково-бюджетного механізму 
(створена система рентовловлюючих податків, тобто визначена частина рентних 
доходів вилучається до бюджету й утворює певний стабілізаційний фінансовий 
резерв, який використовується за умов погіршення ринкової кон’юнктури на рентні 
ресурси). Проте в жодному варіанті вилучення земельної ренти не враховуються 
реальні екологічні втрати й зниження природної родючості земельних угідь. 

Земельна рента є категорією рентного доходу, що виникає внаслідок 
господарської діяльності, пов’язаної з використанням земельних ресурсів (яким 
притаманна вичерпність або відновлюваність) засобів виробництва. Такий рентний 
дохід розподіляється між власником земельного ресурсу – державою (її органами) 
чи будь-яким суб’єктом (власником земельного ресурсу), та користувачем цього 
ресурсу – суб’єктом господарювання [3, с. 208;5]. Тобто нині земельну ренту 
нагромаджують лише два економічні суб’єкти – агропідприємства, що викорис-
товують рентні ресурси (при цьому не завжди можуть їх освоїти навіть для потреб 
власної інвестиційної політики), і держава – в особі державного апарату (яка 
формує доходи бюджету, використовувані для цілей державної політики). 

Зауважимо, що, якби Україна повністю використовувала додаткове джерело 
фінансових засобів від природної та економічної ренти, її економіка в соціальному 
розвитку могла піти шляхом передових країн Європи і світу, де певний відсоток 
національного доходу перераховується на соціальні потреби [2, с. 83–84]. При 
цьому головна роль рентного регулювання в процесі використання й відтворення 
земельних ресурсів агросфери має виражатися у забезпеченні просторового базису 
існування суспільства, за умови одночасного забезпечення і нарощування націо-
нального багатства країни, а також задоволення проблем продовольчої безпеки. 

Тому під рентним регулюванням у процесі використання й відтворення 
земельних ресурсів агросфери можемо розуміти певну систему інструментів та 
методів впливу у сфері раціонального землекористування, за допомогою яких 
можлива реалізація соціально-економічних та організаційно-правових відносин 
держави й сільськогосподарських організацій з приводу володіння, розпоряджання 
і користування землею через утворення земельної ренти на основі врахування 
екологічної складової. Відповідно до цього можна визначити окремі властивості 
регулювання: зміна економічної поведінки суб’єктів господарювання, послідовне 
досягнення цілей, комплекс методів та інструментів впливу, еколого-економічні 
функції, справедливе використання і розподіл економічних ресурсів. 

За визначених умов, механізм рентного регулювання в процесі викорис-
тання й відтворення земельних ресурсів агросфери має ґрунтуватися на харак-
терних рисах та особливостях сільськогосподарських земель як економічного 
активу національного багатства, а також на взаємозв’язках форм земельних і 
рентних відносин та встановлювати: рентний горизонт, тобто тимчасовий період 
отримання додаткового доходу; накопичення рентних доходів; мінімальний розмір 
трансакційних витрат механізму вилучення; умови, за яких земельні ресурси 
переходять у категорію рентних.  
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Крім того, механізм рентного регулювання в процесі використання й відтво-
рення земельних ресурсів не може ефективно працювати і без відповідного 
інституціонального забезпечення, без урахування тенденцій розвитку природно-
ресурсної сфери та інноваційних процесів, що відбуваються в рентоносних галузях 
економіки [1]. Тому в межах інституційного підходу суб’єктом регулювання 
земельних відносин має бути система інститутів рентного регулювання, основним 
видом діяльності яких повинно бути управління рентним доходом. Так, інституту 
рентного регулювання мають бути притаманні такі властивості: дієва організаційна 
структура, яка забезпечуватиме отримання земельної ренти на заданому рівні; 
виявлення тих земельних ресурсів, споживчі якості яких дають змогу генерувати 
рентний дохід відповідного рівня; визначення вимог до власника земельного 
ресурсу; визначення можливого періоду отримання рентного доходу для кожної 
форми земельної ренти; спільне нормативне регулювання у сферах оподаткування 
та інвестиційної діяльності; виділення чинників, що впливають на розмір рентного 
доходу; розробка системи розподілу земельної ренти у розрахунковому періоді; 
оцінка ризиків, що впливають на рентний дохід та методи управління ними. Тобто 
інституції рентного регулювання мають передбачати належне фінансово-еконо-
мічне забезпечення та державне регулювання на основі врахування принципів 
функціонування суспільно-виробничих відносин. Тому створення відповідних 
дієвих інститутів мусить супроводжуватися розробкою низки заходів у сфері 
рентного регулювання. 

Методологічною основою інструментарію механізму рентного регулювання 
в процесі використання й відтворення земельних ресурсів агросфери варто вважати 
[4, с. 76]: ризикову оцінку чинників впливу на формування земельної ренти в 
аграрному секторі; економічну та грошову оцінку земель сільськогосподарського 
призначення; коригування грошової оцінки сільськогосподарських земель для 
цілей оподаткування рентною платою. Рівень диференціації інструментів 
регулювання варто визначати за двома основними напрямами: облік нерівності 
природних (природно-кліматичних) чинників та облік нерівності економічних 
(економіко-географічних та інсти-туційно-економічних) чинників, таких як: 
результати дій власника та користувача земельного ресурсу; інфраструктурні 
економічні фактори, які не є результатом дій власника та користувача земельного 
ресурсу; результати дій контрагентів власника та користувача земельного ресурсу. 

Отож, комплекс інструментів механізму рентного регулювання в процесі 
використання й відтворення земельних ресурсів агросфери (див. рис.) повинен 
включати в себе інструменти системного і приватного характеру, що мають єдину 
методологічну основу владного впливу. До системних інструментів регулювання 
державного рівня варто віднести: державні цільові програми; інвестиційну, 
податкову, цінову, антимонопольну політику; державну підтримку аграрних 
товаровиробників; науково-технічне та інноваційне забезпечення тощо. До 
приватних інструментів регулювання доцільно віднести: умови надання земель 
сільськогосподарського призначення у користування та власність, нормативи 
землекористування, державний земельний кадастр, державний нагляд у сфері 
землекористування, систему планування заходів з охорони земель, методику 
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грошової оцінки сільськогосподарських земель тощо. Тобто у методологічному 
сенсі комплекс інструментів рентного регулювання в процесі використання й 
відтворення земельних ресурсів спирається на дві взаємодоповняльні складові: 
грошову оцінку сільськогосподарських земель та алеаторність ренти. 

 

 

 

 

МЕХАНІЗМ РЕНТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ 
ВИКОРИСТАННЯ Й ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

АГРОСФЕРИ 

Інструменти 
приватного характеру: 

- умови надання земель с.-г. 
призначення у користування та 
власність; 
- нормативи землекористування; 
- державний земельний кадастр; 
- державний нагляд у сфері 
землекористування; 
- система планування заходів з 
охорони земель; 
- методика грошової оцінки 
сільськогосподарських земель 
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- державна підтримка 
агарних товаровиробників; 
- науково-технічне 
забезпечення; 
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тощо 

 

Нормативно-правове 
забезпечення 

Інституційне 
забезпечення 

Методологічне 
забезпечення 

Рис. Інструментальне забезпечення рентного регулювання в процесі використання 
й відтворення земельних ресурсів агросфери*. 

*Джерело: авторська розробка. 
 
Висновки. Формування механізму рентного регулювання в процесі 

використання й відтворення земельних ресурсів агросфери, на нашу думку, має 
здійснюватися за допомогою низки заходів через застосування відповідних 
інструментів впливу з урахуванням методологічного, нормативно-правового та 
інституційного забезпечення, ґрунтуючись на стійких взаємозв’язках між 
цільовими орієнтирами та інструментами регулювання. При цьому елементи такого 
механізму визначають структуру і функціональний зміст регулювання. За 
допомогою необхідних заходів застосування зазначених інструментів сприятиме 
накопиченню потрібних фінансових запасів та їх планомірному використанню на 
природоохоронні й ресурсовідтворні цілі. 
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Ступень Н. Інструментарій механізму рентного регулювання в процесі 
використання й відтворення земельних ресурсів агросфери 

Розкрито та проаналізовано інструментарій механізму рентного регулю-
вання в процесі використання й відтворення земельних ресурсів агросфери, що 
базується на стійких взаємозв’язках між цільовими орієнтирами й інструментами 
регулювання. Встановлено, що комплекс інструментів механізму рентного регу-
лювання охоплює інструменти системного і приватного характеру, які мають єдину 
методологічну основу владного впливу. Визначено сутність рентного регулювання 
в процесі використання й відтворення земельних ресурсів агросфери. 

Ключові слова: інструменти, механізм, рентне регулювання, земельна 
рента, інституції, відтворення, земельні ресурси. 

 
Stupen N. Tool mechanism of the rent regulation in the process of the 

agrosphere land resources use and reproduction 
This article deals with the rental adjustment mechanism tools in the process of 

use and reproduction of the agrosphere land resources, based on stable interconnection 
between targets and instruments of regulation. It was found that a set of mechanism 
instruments of the rental regulation includes tools of a system and private nature, with 
common methodological basis of the powerful influence. The author defines the essence 
of the rental regulation in the use and reproduction of the agrosphere land resources. 

Key words: instruments, mechanism, rent regulation, land rent, institutions, 
reproduction, land resources. 

 
Ступень Н. Инструментарий механизма рентного регулирования в 

процессе использования и воспроизводства земельных ресурсов агросферы 
Раскрыт и проанализирован инструментарий механизма рентного регулиро-

вания в процессе использования и воспроизводства земельных ресурсов агросферы, 
базирующийся на устойчивых взаимосвязях между целевыми ориентирами и 
инструментами регулирования. Установлено, что комплекс инструментов 
механизма рентного регулирования содержит инструменты системного и частного 
характера, имеющие единую методологическую основу властного воздействия. 
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Определена сущность рентного регулирования в процессе использования и 
воспроизводства земельных ресурсов агросферы. 

Ключевые слова: инструменты, механизм, рентное регулирование, 
земельная рента, институты, воспроизведение, земельные ресурсы. 
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РОЗВИТОК ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ 

 
В. Босіока, аспірант 

Львівський національний аграрний університет 
 
Постановка проблеми. Оренда землі відіграє важливу роль у системі 

земельних відносин. Вона є однією з економічних форм реалізації власності на 
землю, а також сприяє розвитку підприємницької діяльності у сільському 
господарстві, створює стимули для іноземних інвестицій в економіку України, 
особливо за наявності довготермінової оренди. Орендний механізм має значну 
господарську мобільність та ефективну мотивацію, що забезпечує стабільний 
прибуток орендодавцю і спонукає орендаря до підвищення ефективності 
використання землі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній економічній 
літературі проблемам розвитку орендних земельних відносин сільськогоспо-
дарських підприємств присвячені праці багатьох науковців, серед яких варто 
відзначити А.Є. Данкевича, І.Р. Михасюка, Є.Й. Майовця, П.І. Саблука,               
Л.В. Паламарчук, А.Г. Тихонова, В.М. Трегобчука, А.М. Третяка, М.М. Федорова, 
О.В. Шебаніну, П.І. Юхименка, М.Г. Ступеня, Р.П. Возняка, Г.В. Черевка.  

Постановка завдання. Високо оцінюючи теоретичні розробки і вагомий 
внесок цих учених у розвиток системи відносин оренди землі, слід вказати на 
об’єктивну необхідність подальшого поглиблення наукових пошуків щодо 
вдосконалення елементів існуючого механізму розвитку орендного землекорис-
тування. 

Виклад основного матеріалу. Процес становлення орендних земельних 
відносин тісно пов’язаний з проведенням в Україні земельної реформи. У процесі 
розвитку земельної реформи М.М. Федоров виділяє три основні етапи. На його 
думку, на першому етапі була здійснена безплатна передача земель у колективну та 
приватну власність для виробництва сільськогосподарської продукції на 
добровільних засадах, виходячи з того, що земля повинна належати тим, хто її 
обробляє; другий етап передбачав надання громадянам права розпоряджання 
земельною часткою (паєм) у межах чинного законодавства; на третьому етапі 
проведено реорганізацію колективних та інших недержавних сільськогоспо-
дарських підприємств у господарські структури ринкового типу [5, с. 18–19]. 
Оскільки процес земельної реформи фактично не завершився, така класифікація 
вимагає вдосконалення. 
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Загалом сутність земельних орендних відносин, що виникають між орендо-
давцем та орендарем щодо об’єкта оренди зводиться до відносин володіння, 
користування та розпоряджання земельною ділянкою на умовах укладеного 
договору оренди (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Орендні земельні відносини [1, с. 226]. 
 

За даними Державного управління земельними ресурсами у Львівській 
області, у 2014 році було укладено 156214 договорів оренди земельної частки 
(паю): 32849 – з господарствами, де отримано земельний пай або їх 
правонаступниками; 21518 – з фермерськими господарствами та 101847 – з іншими 
суб’єктами господарської діяльності.  

Значна частка договорів укладена зі селянами-пенсіонерами. Найбільша 
кількість договорів укладена в Сокальському, Золочівському, Жидачівському та 
Радехівському районах. 

За останні роки у Львівській області відбулися зміни в обсягах оренди 
сільськогосподарських земель й структурі укладених договорів. За 2008–2014 рр. 
збільшилася площа орендованих земель. Відповідно за цей період зросла кількість 
договорів оренди зі 119129 до 156214. Така динаміка свідчить про високу 
мобільність земельних ділянок (паїв) як об’єктів оренди та господарської 
діяльності. 

Розвиток орендних земельних відносин має бути зосереджений у напрямі 
формування конкурентного орендного середовища, встановлення оптимального 
рівня орендної плати, форм її виплати, термінів оренди та раціонального 
використання орендованих земель.  

Одним із важливих питань земельно-орендних відносин є визначення 
орендної плати. Її рівень залежить від таких чинників: ринкових відносин, 
економічних очікувань, якості (родючості) земельної ділянки, її місцеположення, 
цін на сільськогосподарську продукцію, що виробляється на орендованій землі, 
попиту на цей ресурс та пропозиції його у відповідному географічному регіоні. 
Орендна плата за земельну ділянку становить собою платіж, який орендар сплачує 
орендодавцеві за володіння і користування земельною ділянкою. Розмір, форма і 

Орендар

орендна плата

розпорядження

володінняОб’єкт оренди —
земельна ділянка

користування

Орендодавець
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строки внесення орендної плати встановлюються за згодою сторін і зазначаються в 
договорі оренди земельної ділянки [2].  

 

 
Рис. 2. Динаміка зміни кількості договорів оренди земельних часток (паїв)  

за 2008–2014 рр.* 
*Джерело: розраховано за даними Управління земельними ресурсами у 

Львівській області. 
 
Так, за 2014 рік орендна плата за 1 га сільськогосподарських угідь в 

середньому в області коливалася від 136,16 грн (Пустомитівський район) до 
970,79 грн (Буський район).  

Розрахунок суми платежу здійснюється з урахуванням індексів інфляції та 
встановлюється у відсотках від грошової оцінки землі. Зокрема у договорі оренди 
визначається розмір, строки та форма орендної плати (грошова, натуральна, 
відробіткова чи змішана). У нашій країні поки що переважає натуральна форма 
орендної плати – 58,3 %, хоча за останні роки намітилася тенденція зростання 
грошових виплат населенню (рис. 3).  

Згідно з Указом Президента України нижня межа орендної плати за землю 
має становити щонайменше 3% від нормативної грошової оцінки земель [4]. 
Кількість договорів із відсотком орендної плати до 1,5% в області у 2014 році 
складала 4482; з відсотком орендної плати від 1,5 до 3,0% – 3248 та від 3% і більше 
– 148484. 

Як показує практика, найпоширенішим строком оренди землі у Львівській 
області є 4–5 років. За 2008–2014 рр. спостерігається домінування довгострокової 
оренди. Зокрема кількість укладених договорів строком на 6–10 років зросла з 
23,9% до 44,6%. З метою збільшення терміну дії договору орендар зобов’язаний 
мотивувати зацікавленість власника земельної ділянки насаперед як гарний 
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добросовісний господар, а також надавати гарантії раціонального використання 
орендованих земельних ресурсів. 

 

 
Рис. 3. Плата за оренду земельних часток (паїв) за формами орендної плати у 

2014 р., %*. 
*Джерело: розраховано за даними Управління земельними ресурсами у 

Львівській області. 
 
Висновки. Як показують результати проведеного дослідження, за останні 

сім років у Львівській області зросла кількість укладених договорів оренди з 
відносно високим відсотком орендної плати й тривалішим терміном оренди. Проте 
переважання натуральної форми орендної плати, недосконалі умови договору 
оренди та відсутність ринку оренди землі виступають стримувальними чинниками 
розвитку орендних відносин. 
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господарювання : матеріали Других регіональних річних зборів Північно-Східного 
відділення Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників, 5 лютого 
2009 р., м. Харків. – Харків : ХНТУСГ, 2009. – 222 с. 
 

Босіока В. Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподар-
ських підприємств Львівщини 

Визначено роль і значення оренди землі в системі земельних відносин. 
Проведено аналіз динаміки зміни кількості договорів оренди земельних часток 
(паїв). Встановлено розмір, форму і строки внесення орендної плати, а також 
термін дії договору оренди. Визначено стримувальні чинники розвитку орендних 
відносин. 

Ключові слова: орендні земельні відносини, договір оренди, орендна 
плата. 

 
Bosioka V. Development of rental land relations of agricultural enterprises 

Lviv region 
The article is defined the role and importance in the system of rental land 

relations. The analysis of changes shares in the number of leases of land. The size, form 
and terms are established for the rent and the term of the lease. It is found constraints of 
the lease. 

Key words: rental land relations, lease, rent. 
 
Босиока В. Развитие арендных земельных отношений сельскохозяй-

ственных предприятий Львовской области 
Определены роль и значение аренды земли в системе земельных отно-

шений. Проведен анализ динамики изменения количества договоров аренды 
земельных долей (паев). Установлены размер, форма и сроки внесения арендной 
платы, а также срок действия договора аренды. Показаны сдерживающие факторы 
развития арендных отношений. 

Ключевые слова: арендные земельные отношения, договор аренды, 
арендная плата. 
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РОЗДІЛ 6 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 
 

УДК 331.101.38:331.2 
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗМІНИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Г. Тибінка, к. е. н. 

Львівський  національний аграрний університет 
 
Постановка проблеми. Заробітна плата є тим основним джерелом, за 

рахунок якого працівник задовольняє свої потреби різних рівнів. Актуальними 
залишаються питання ефективної організації та прогнозування розмірів заробітної 
плати на макрорівні і на рівні регіональному. Проблема перехідного періоду 
полягає в тому, що рівень продуктивності праці в економіці України не дає змоги 
гарантувати всім працюючим заробітну плату, не нижчу від вартості мінімального 
споживчого бюджету. Ба більше, навіть середня заробітна плата нині в Україні 
далеко відстає від цього показника. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці здебільшого 
зосереджують свою увагу на питаннях або продуктивності праці (А. Калина, 
С. Лучанінов, Н. Єсінова), або на проблемах вдосконалення систем оплати праці 
(А. Колот, С. Радомський, Є. Лібанова, О. Чернявська), або ефективності 
виробництва (А. Єськов, П. Буряк та ін.). Комплексний аналіз динаміки 
продуктивності праці, заробітної плати та ВВП здійснювали Г. Завіновська, 
А. Петров в Україні та Л. Качурова в Росії, але при цьому вони розглядали 
проблеми підвищення продуктивності праці загалом в економіці, не приділяючи 
належної уваги розгляду питання у галузевому та регіональному розрізі, тобто не 
з’ясовували причин розбалансованості «на корені». 

Постановка завдання. З огляду на викладене, основною нашою метою є 
з’ясування особливостей прогнозування оплати праці за використання економіко-
математичних моделей, зокрема на регіональному рівні, визначення чинників, які 
насамперед впливають на рівень заробітної плати, та встановлення взаємозв’язків 
між ними. 

Виклад основного матеріалу. Будь-який показник діяльності підпри-
ємства, певний економічний результат у державі залежить від низки чинників, що 
мають на нього прямий чи опосередкований вплив. Щодо системи оплати праці, то 
вона також залежить від цілої низки чинників: справедливе відшкодування 
працівнику за виконану роботу, періодичність виплати, податкове навантаження 
тощо. Проте відразу важко сказати, який чинник впливає на заробітну плату тією 
чи іншою мірою та як від цього може змінитися її рівень. Для такого аналізу ми 
використали програми Microsoft Excel 2010 та Stata 11.1., що дали змогу скласти 
кореляційно-регресійну модель залежності та впливу окремих чинників на 
заробітну плату.  
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Для ґрунтовного дослідження середньорічної заробітної плати в Україні 
взяли дві групи чинників, які є нерівнозначні за походженням і значенням. До 
першої групи віднесли індекси конкурентоспроможності регіонів України, 
визначені на основі експертних опитувань керівників підприємств; до другої – 
мінімальну заробітну плату та валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну 
особу.  

Для першої групи чинників модель будували за допомогою програми 
Microsoft Excel 2010. Кореляційний аналіз факторних ознак було виконано за 
допомогою інструменту «Кореляція пакету аналізу». Аналіз наведених там 
коефіцієнтів парної кореляції показує, що між середньою заробітною платою та 
рівнем розвитку бізнесу (Х7), розміром ринку (Х9) спостерігається сильний 
позитивний кореляційний зв’язок; інноваціями (Х3), інфраструктурою (Х5), 
технологічною готовністю (Х10) – значний зв’язок; вищою освітою та професійною 
підготовкою (Х1), ефективністю ринку товарів (Х2), рівнем розвитку фінансового 
ринку (Х8) – помірний кореляційний зв’язок. 

Другу групу чинників змінювали протягом часових періодів. Побудова 
економіко-статистичної моделі у звичному варіанті є нелогічною та методично 
неправильною. Тому використовували програму Stata 11.1., яка має більше 
функціональних можливостей й простіші дії.  

Визначення взаємозв’язків між змінними, які становлять собою числові 
ряди, вимагає проведення ретельного аналізу. Варіативність таких змінних можна 
пояснити чотирма складовими: тренд; сезонність; циклічність; випадковість. Ці 
складові можуть по-різному впливати на досліджувану (результуючу) змінну і бути 
представлені різними функціями.  

Для побудови тренду середньої заробітної плати, який краще пояснюється 
квадратичною функцією, використаємо регресію.  

Регресійна модель середньої заробітної плати за квадратичною функцією: 
 

. reg ave_salary time time2 
 
Source |       SS       df       MS            Number of obs =      28 
-------------+------------------------------         F(  2,    25) =  306.09 
Model |  7495234.22     2  3747617.11         Prob > F      =  0.0000 
Residual |  306091.887    25  12243.6755         R-squared     =  0.9608 
-------------+------------------------------         Adj R-squared =  0.9576 
Total |  7801326.11    27  288938.004         Root MSE      =  110.65 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
  ave_salary |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|   [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        time |  -715.8913   141.8255    -5.05   0.000  -1007.986   -423.7962 
       time2 |   1.970496   .3589922     5.49   0.000   1.231138    2.709854 
       _cons |   66520.98   13988.88     4.76   0.000   37710.36    95331.61 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Далі аналізуємо тренд мінімальної заробітної плати, який також краще 
пояснюється квадратичною функцією. 

Регресійна модель мінімальної заробітної плати за квадратичною 
функцією: 

 
. reg min_salary time time2 
 
      Source |       SS       df       MS            Number of obs =      28 
-------------+------------------------------         F(  2,    25) =  444.21 
       Model |  1879243.08     2  939621.542         Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  52881.0232    25  2115.24093         R-squared     =  0.9726 
-------------+------------------------------         Adj R-squared =  0.9704 
       Total |  1932124.11    27  71560.1521         Root MSE      =  45.992 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
  min_salary |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|   [95% Conf. Interval] 
-------------+-------------------------------------------------------------- 
        time |  -117.5354   58.94927    -1.99   0.057  -238.9437    3.872874 
       time2 |   .3784577   .1492138     2.54   0.018   .0711462    .6857693 
       _cons |   9126.012   5814.426     1.57   0.129  -2849.022    21101.05 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Тренд ВВП краще пояснюється лінійною функцією.  

 
Регресійна модель валового внутрішнього продукту на одну особу за 

лінійною функцією: 
 

. reg GDP_PP time 
      Source |       SS       df       MS            Number of obs =      28 
-------------+------------------------------         F(  1,    26) =  186.99 
       Model |  74115643.3     1  74115643.3         Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  10305552.5    26  396367.404         R-squared     =  0.8779 
-------------+------------------------------         Adj R-squared =  0.8732 
       Total |  84421195.9    27  3126710.96         Root MSE      =  629.58 
---------------------------------------------------------------------------- 
      GDP_PP |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|   [95% Conf. Interval] 
-------------+-------------------------------------------------------------- 
        time |   201.4122   14.72922    13.67   0.000   171.1358    231.6885 
       _cons |  -34405.97   2911.453   -11.82   0.000  -40390.55   -28421.39 
 
Висновки. Підсумовуючи аналіз побудови моделі, загалом зауважимо, що 

обрані показники є статистично значущі й достовірні, а мінімальна заробітна плата 
та валовий внутрішній продукт на одну особу дійсно впливають на рівень середньої 
заробітної плати. Побудова будь-якої моделі дає змогу спрогнозувати дослід-
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жуванні показники на кілька періодів вперед, якщо такі показники є статистично 
значущі.  

 
Тибінка Г. Сучасний інструментарій зміни соціальної політики 
Розглянуто проблематику прогнозування рівня заробітної плати в Україні з 

погляду її купівельної спроможності. Виявлено негативні тенденції у сфері 
прогнозування заробітної плати, проаналізовано вплив різноманітних чинників на 
цей процес. Акцентується увага на результатах впливу різноманітних чинників на 
рівень заробітної плати. 

Ключові слова: заробітна плата, мінімальна заробітна плата, середня 
заробітна плата. 
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Тыбинка Г. Современный инструментарий изменения социальной 

политики  
Рассматривается проблематика прогнозирования заработной платы в 

Украине с точки зрения ее покупательной способности. Выявлены отрицательные 
тенденции в области прогнозирования оплаты труда, анализируется влияние 
различных факторов на этот процесс. Акцентируется внимание на результатах 
влияния различных факторов на уровень заработной платы.  

Ключевые слова: заработная плата, минимальная заработная плата, 
средняя заработная плата. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ  
В УКРАЇНІ 

 
Н. Савіцька, к. е. н. 

Львівський інститут економіки і туризму 
 
Постановка проблеми. Туризм останніми роками став явищем глобального 

масштабу та однією з найпотужніших галузей світової економіки. Динамічно ця 
галузь розвивається і в нашій країні. Її швидкому розвитку сприяє розширення 
політичних, економічних, наукових і культурних зв’язків між Україною та іншими 
державами [4]. Популярним, перспективним і динамічним напрямом індустрії 
туризму є екотуризм, основною ідеєю якого стала гармонізація стосунків людини з 
навколишнім природним середовищем, турбота про збереження довкілля, що 
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використовується в туристичних цілях, та підвищення екологічної свідомості 
суспільства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками у вітчизняних 
та зарубіжних джерелах зростає кількість публікацій стосовно розвитку екоту-
ризму. Дослідження різних аспектів розвитку екотуризму відображені в працях 
І. Бочана, В. Гетьмана, А. Дроздової, О. Дмитру, Ю. Зінько, О. Любіцевої, 
М. Мальської,  М. Рутинського, Т. Сергеєвої, В. Чижової, В. Храбовченка та ін. 
Проте проблеми формування стратегії розвитку екотуризму в Україні розкриті 
недостатньо і потребують подальшого опрацювання.  

Постановка завдання. Мета нашого дослідження – охарактеризувати 
актуальні проблеми і перспективи розвитку екотуризму в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Екотуризм передбачає відпочинок в 
екологічно чистих регіонах. В Україні таких регіонів багато, що робить країну 
екологічно привабливою для любителів екотуризму. Основною ідеєю екологічного 
туризму є насамперед турбота про навколишнє природне середовище, що 
використовується в туристичних цілях. До екотуризму належать всі види туризму, 
які мінімально або взагалі не впливають на довкілля і забезпечують рівновагу між 
туристом, природною і господарською діяльністю. Такими екологічно безпечними 
видами в туризмі вважають пішохідні й велосипедні прогулянки дорогами, 
альпінізм, спостереження за природою, плавання на байдарках та каное, спортивну 
морську риболовлю, лижні мандрівки в горах [5]. 

Україна має великий потенціал для розвитку екотуризму: рекреаційні 
ландшафти (лісові, приморські, гірські), природно-заповідні об’єкти (національні 
природні та регіональні ландшафтні парки, біосферні заповідники, парки – 
пам’ятки садово-паркового мистецтва тощо). Це унікальні ресурси для 
перспективного розвитку екотуризму. Загальна площа земель, придатних для 
рекреації і туристичного використання, складає 9,4 млн га, що становить 15,6% 
усієї території України. Із них 7,1 млн га припадає на рівнинні рекреаційні 
території, 2,3 млн га – на гірські (1,9 млн га – на Карпати, 0,4 млн га – на Кримські 
гори) [5]. Загальна площа природно-заповідного фонду нашої країни становить 
2,8 млн га. На території України знаходяться чотири біосферні заповідники 
(Асканія Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський); 19 природних 
заповідників  (з яких 9 – на території західних областей України: Горгани, 
Розточчя, Медобори, Рівненський та Черемський); 42 національні природні парки (з 
них 18 функціонує на землях західних областей України), 48 регіональних 
ландшафтних парків; 809 заповідних урочищ. Рекреаційна діяльність у межах 
територій і об’єктів природно-заповідного фонду України може здійснюватися за 
такими основними видами: відпочинок (загальнооздоровчий, культурно-
пізнавальний, короткотерміновий, розбиття наметів, розкладання вогнищ у 
спеціально обладнаних та відведених для цього місцях тощо); екскурсійна 
діяльність (екскурсії маркованими екологічними стежками, відвідання виставок, 
музеїв, засновниками яких є установи природно-заповідного фонду); туристична 
діяльність (науково-пізнавальний, пішохідний, орнітологічний (спостереження за 
птахами), етнографічний, лижний, велосипедний, кінний, водний, спелеологічний, 
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підводний туризм (дайвінг), парапланеризм тощо); оздоровлення (використання 
туристами різних природних лікувальних ресурсів природно-заповідного фонду з 
метою відновлення власних розумових, духовних і фізичних сил; любительське і 
спортивне рибальство і полювання [1].   

Згідно зі стратегією сталого розвитку туризму основним завданням 
останнього на будь-якій території є спричинення мінімального впливу на природні 
комплекси, розташовані в її межах. Екологічний туризм у контексті сталого 
розвитку передбачає раціональне використання та відтворення екологічних 
ресурсів, а також збереження етнокультурного середовища, відновлення і 
збереження традиційного способу життя місцевого населення, його культури та 
етнографічних особливостей. Тривалий час туризм вважали відносно екологічно 
безпечною сферою діяльності, за що він отримав образну назву – «індустрія без 
труб». Реальні масштаби впливу туризму на довкілля часто залишаються прихова-
ними за рахунок того, що транспортні перевезення, готельний та ресторанний 
бізнес сприймаються як окремі сектори сфери послуг, а не як взаємопов’язані 
компоненти єдиного комплексу, основним завданням якого є задоволення 
зростаючих потреб туристичної сфери.   

Основними причинами негативного впливу туризму на довкілля є передусім 
надмірна концентрація туристичного руху в часі і в просторі, нерівномірне 
розташування туристичної інфраструктури, недосконалі форми організації 
відпочинку, а також брак екологічної культури туристів. Можна виділити три 
основні джерела такого впливу: самі туристи; заклади, що надають послуги 
гостинності, а також транспортні засоби. Вплив туристів проявляється у 
витоптуванні ґрунту та рослинності на туристичних маршрутах, засміченні 
території, збільшенні ймовірності виникнення пожеж, знищенні певних видів 
рослин чи тварин і створенні фактора турбування. Ці зміни можуть досягати 
значних масштабів внаслідок масових скупчень туристів на певних ділянках: на 
пляжах, популярних гірських маршрутах і найбільш відвідуваних вершинах, у 
приміських рекреаційних зонах, поблизу привабливих туристичних об’єктів (печер, 
водоспадів тощо).  

Важливим є вплив на довкілля закладів туристичної інфраструктури 
(насамперед потужних готельно-розважальних і туристичних комплексів). 
Діяльність таких закладів часто пов’язана із надмірним  споживанням природних 
ресурсів (прісної води, енергії), продукуванням великої кількості твердих 
побутових відходів. Концентрація великої кількості таких об’єктів на територіях із 
високою рекреаційною цінністю може призводити до погіршення естетичної 
цінності ландшафту.  

Потенційно небезпечною для довкілля сферою діяльності в туризмі є 
транспортні перевезення. Туристи складають значну частину пасажирів на різних 
видах транспорту. Основними екологічними проблемами транспорту є надмірне 
споживання природних ресурсів, хімічне забруднення повітря, ґрунту та води, 
шумове забруднення, а також проблеми, пов’язані з будівництвом транспортних 
комунікацій.  
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Отже, вплив туризму на довкілля має комплексний характер і проявляється 
як на локальному, так і на глобальному рівні. Усе розмаїття проявів такого впливу 
на локальному рівні можна звести до трьох основних груп: використання 
природних ресурсів (земельних, водних, енергетичних); забруднення (повітря, 
води, поверхні ґрунту, шумове, естетичне тощо); фізичний вплив (ерозія ґрунтів, 
зміни ландшафту, деградація окремих екосистем, вплив на флору і фауну). На 
глобальному рівні туризм має безпосереднє відношення до таких екологічних 
проблем, як глобальні зміни клімату, руйнування озонового шару землі, скорочення 
біорозмаїття, зникнення окремих видів тощо.  

Глобальні екологічні проблеми людства також можуть мати відчутний 
вплив на розвиток туризму. Серед першочергових факторів впливу можна 
виділити: 

– природні катастрофи (повені, землетруси, лісові пожежі, виверження 
вулканів, урагани, тайфуни, торнадо, сходження лавин, посухи, спалахи епідемій 
інфекційних захворювань, техногенні збитки); 

– глобальні зміни клімату (аномальне підвищення температури та 
скорочення запасів питної води в субтропічних і тропічних регіонах; зменшення 
снігопадів та скорочення тривалості залягання снігового покриву на гірськолижних 
курортах; загроза затоплення острівних і прибережних територій, що є важливими 
туристичними дестинаціями; деградація цінних екосистем; збільшення частоти 
екстремальних погодних явищ). 

Загострення екологічних проблем туристичної діяльності вимагає пошуку 
нових векторів розвитку, одним з яких є забезпечення збалансованого соціально-
економічного розвитку екотуризму. Загалом під екологізацією розуміють науково 
обґрунтовану діяльність людини, яка спрямована на розумне управління процесом 
взаємодії людського суспільства з природним середовищем. Екологізація є 
сукупністю засобів і методів, які допомагають раціонально використовувати, 
охороняти і відтворювати природні ресурси у повній відповідності до основних 
принципів функціонування біосфери. Основна мета екологізації в туризмі полягає у 
зведенні до мінімуму негативного впливу туристичної діяльності на процеси 
кругообігу речовини та енергії в природі та зменшення рекреаційного 
навантаження на туристичні об’єкти. 

Висновки. Для розвитку екотуризму в Україні необхідні [5]: 
– прийняття законів, які б регулювали вплив на природне середовище 

транспорту, закладів громадського харчування і розміщення, створення установ, які 
б здійснювали екологічний контроль; пріоритетність вимог екологічної безпеки, 
обов’язковість дотримання екологічних стандартів, нормативів використання і 
споживання природних ресурсів території, виходячи з принципів охорони 
навколишнього середовища; 

– удосконалення правового забезпечення розвитку рекреаційних терито-
рій, на якому ґрунтується використання природних ресурсів, їх відтворення, 
охорона, екологічна безпека, захист життя і здоров’я людини; 
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– проведення комплексного управління охороною природного середовища, 
здійснення єдиної науково-технічної політики в галузі використання та відтворення 
природних ресурсів; 

– забезпечення доступності інформації про пропозиції українського 
екотуризму для закордонного споживача;  

– удосконалення маркетингової політики у сфері екотуризму; 
– створення позитивного туристичного іміджу України через удоскона-

лення комплексної рекламно-інформаційної кампанії у засобах масової інформації 
України та за кордоном; 

– розвиток виставково-ярмаркової діяльності в галузі екотуризму; 
– організація презентацій туристичних можливостей нашої держави в 

країнах, які спрямовують туристів до України; 
– впровадження ресурсоощадних технологій, що зводяться до дружнього 

ставлення до природи, її охорони та збереження; 
– забезпечення сталого розвитку туризму, тобто такого, який своєю 

діяльністю не шкодить навколишньому середовищу, має екологічну 
життєздатність, не справляє негативного впливу на культурні традиції місцевого 
населення; 

– створення пільгових умов діяльності для тих фізичних і юридичних осіб, 
які займаються екотуризмом.  

Розроблення законодавчих, нормативно-правових, організаційно-еконо-
мічних умов для розвитку екотуризму сприятиме перетворенню його на соціально 
орієнтовану, економічно ефективну, екологічно спрямовану (збереження 
навколишнього середовища, придатного для проживання та відпочинку людей) 
сферу діяльності.  
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